แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)
แกไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มกราคม ๒๕61

คํานํา
การจัดทําแผนพั ฒ นาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 หมวด 4 ขอ 21 เพื่อแกไขโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ไดจัดทําแผนฉบับนี้ เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2561 ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม
ทองถิ่น ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
มกราคม 2561

สารบัญ
เรื่อง
บัญชีแกไข
รายละเอียดโครงการแกไข
- ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
- บัญชีครุภัณฑ

หนา
1
2–3
4–6

บัญชีแกไข

1

(แบบ ผ.01)
รายละเอียดโครงการแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการ
ขอความเดิม (หนา 366 )
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 เงินสมทบเขากองทุน
1.เพื่อใหคนพิการ ผูสูงอายุ คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูใน
10,000,000 10,000,000 10,000,000
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน และผูที่อยูในระยะที่
ระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู
ตอสุขภาพจังหวัด
จําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพในจังหวัด
นครราชสีมา
สมรรถภาพ ไดรับบริการ
นครราชสีมา
เครื่องชวยกายอุปกรณคน
(60 : 10,000,000)
พิการ สําหรับคนพิการไดรับ (59 : 10,000,000)
บริการฟนฟูจากหนวยบริการ (58 : 10,000,000)
อยางทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการดูแลและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
10,000,000 กลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
อยูในระยะจําเปนตองไดรับ
การฟนฟูฯ ไดรับบริการ
ดานกายอุปกรณเครื่องชวย
คนพิการและการฟนฟูฯ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวย
ระยะเฝาระวังใหสามารถ
พึ่งพาตนเองและอยูในสังคม
อยางมีความสุข

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

2

(แบบ ผ.01)
ขอความใหม (หนา 366 ) เหตุผล แกไขแผนงานใหตรงกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 266 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
4.1 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 เงินสมทบเขากองทุน
1.เพื่อใหคนพิการ ผูสูงอายุ คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูใน
10,000,000 10,000,000 10,000,000
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน และผูที่อยูในระยะที่
ระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู
ตอสุขภาพจังหวัด
จําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพในจังหวัด
นครราชสีมา
สมรรถภาพ ไดรับบริการ
นครราชสีมา
เครื่องชวยกายอุปกรณคน
(60 : 10,000,000)
พิการ สําหรับคนพิการไดรับ (59 : 10,000,000)
บริการฟนฟูจากหนวยบริการ (58 : 10,000,000)
อยางทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการดูแลและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
10,000,000 กลุมเปาหมายมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
อยูในระยะจําเปนตองไดรับ
การฟนฟูฯ ไดรับบริการ
ดานกายอุปกรณเครื่องชวย
คนพิการและการฟนฟูฯ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวย
ระยะเฝาระวังใหสามารถ
พึ่งพาตนเองและอยูในสังคม
อยางมีความสุข

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

3

(แบบ ผ.08)
รายละเอียดโครงการแกไข
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
แผนงาน
หมวด
ประเภท
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
2561
2562
2563
ขอความเดิม (หนา 1063) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
112 สังคมสงเคราะห
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑวิทยาศาสตร - เพื่อใชสําหรับตรวจสุขภาพ
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน
70,000
70,000
70,000
หรือการแพทย
ผูสูงอายุ ตามโครงการเงิน
ชนิดอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน - จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
สงเคราะหคนชรา
ประจําป 2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม
2559
ขอความใหม (หนา 1063) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เหตุผล แกไขเปาหมายใหสอดคลองกับมาตรฐานครุภัณฑ มีนาคม 2560
112 สังคมสงเคราะห
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑวิทยาศาสตร - เพื่อใชสําหรับตรวจสุขภาพ
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน
70,000
หรือการแพทย
ผูสูงอายุ ตามโครงการเงิน
ชนิดอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถาน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
สงเคราะหคนชรา

70,000

70,000

2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

70,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

70,000 สถานสงเคราะห
คนชราบานธรรม
ปกรณโพธิ์กลาง
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

4

(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ขอความเดิม (หนา 1090) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
190 แผนงานการรักษา
คาคุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร ตูเชื่อม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
ความสงบภายใน
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ 12,000 บาท (ราคาทองตลาด)
รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

ขอความใหม (หนา 1090) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เหตุผล แกไขแผนงานใหตรงตามขอเท็จจริง
190 อุตสาหกรรมและการ คาคุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร ตูเชื่อม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
โยธา
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ 12,000 บาท (ราคาทองตลาด)
รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

24,000

สํานักการชาง

24,000

สํานักการชาง

5

(แบบ ผ.08)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ขอความเดิม (หนา 1090) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
191 แผนงานการรักษา
คาคุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร ไฟเบอรตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว จํานวน
ความสงบภายใน
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท (ราคา
รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ ทองตลาด)
ทํางาน

ขอความใหม (หนา 1090) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เหตุผล แกไขแผนงานใหตรงตามขอเท็จจริง
191 อุตสาหกรรมและการ คาคุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร ไฟเบอรตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว จํานวน
โยธา
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท (ราคา
รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ ทองตลาด)
ทํางาน

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

15,000

สํานักการชาง

15,000

สํานักการชาง

6

ที่ปรึกษา
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
นายกิตติ
เชาวนดี
นางเพลินพิศ
สุนทรพุทธศาสน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คณะทํางาน
นายเสกสรรค

อารีเอื้อ

นางขวัญจิตต
พ.จ.อ.คมกฤษณ
นางสาวพรณภา
นางสาวศิริอร
นางพิจิตรา
นายวัชรินทร
นางสาวปยวรรณ
นางวิสา

เกตุสระนอย
เงินโพธิ์
เปยนขุนทด
คิดเห็น
ปดตาฝาย
สงคทะเล
ประสงคหิงษ
ชั้นกลาง

หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยเจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

