บัญชีอดุ หนุน

สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการอุดหนุน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม 3 ป

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

3

14,085,000

3

14,095,000

3

14,105,000

9

42,285,000

3

14,085,000

3

14,095,000

3

14,105,000

9

42,285,000

สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปนผูมีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน
2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
2.4 สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพื่อเพิ่ม
ทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริมให
ประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุก
ดาน เชน ดานแรงงาน ดานอาชีพ ฯลฯ โดยเฉพาะ
ดานการใชภาษาในสังคมอาเซียน เชน ภาษาอังกฤษ
เปนตน
2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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ยุทธศาสตร
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม 3 ป

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

1

2,000,000

0

0

0

0

1

2,000,000

1

2,000,000

0

0

0

0

1

2,000,000

สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
(อสม.)
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
ที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือ
องคกรที่เกี่ยวของ
5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดย
ใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย
การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและการเขารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย
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ยุทธศาสตร
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช
เพื่อการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลง
ทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ
ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รวม 3 ป

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ

2

5,500,000

0

0

0

0

2

5,500,000

1

4,500,000

0

0

0

0

1

4,500,000

1

1,000,000

0

0

0

0

1

1,000,000

6

21,585,000

3

14,095,000

3

14,105,000

12

49,785,000

สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด

7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคูธุรกิจ
พัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน
และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตระดับ
หมูบานจนถึงระดับจังหวัด เพื่อใหเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬา
อาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

รวมทั้งสิ้น
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รายละเอียดโครงการอุดหนุน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา : 2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนเพื่อเปนคาลงทะเบียน
งานชุมนุมลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประเภทอื่นที่เกี่ยวของ

อําเภอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ สนับสนุนกิจกรรม ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญ
เนตรนารี ยุวกาชาด จรรโลง
กิจกรรมลลูกเสือใหเจริญรุงเรือง ประโยชน
2.เพื่อปลูกฝงเยาวชนของชาติ
ใหมีความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย
3.เพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
4.เพื่อสรางความมีระเบียบวินัย
ความอดทน
5.เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรม
รวมกันฉันพี่นอง เสริมสราง
มิตรภาพ ภราดรภาพกอใหเกิด
ความเขาใจอันดี ในหมูลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาดและผู
บําเพ็ญประโยชน
6.เพื่อพัฒนาอุปนิสัยเยาวชน
ของชาติใหเปนแบบอยาง
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2558 (บาท)
ที่รับผิดชอบ
กอง
525,000
525,000
525,000 1.ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
การศึกษา
กาชาด และผูบําเพ็ญ
ประโยชน ไดรับการปลูกฝง และโรงเรียน
ในสังกัด
ใหมีความจงรักภักดีตอชาต
ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนมีระเบียบวินัย ทด
ทน สามารถนําความรูที่ไดไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันและ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
2.ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด และผูบําเพ็ญ
ประโยชน มีลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักและ
อุดมการณ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา : 2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ที่

โครงการ

2 อุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเจาภาพการแขงขัน
กีฬานักเรียน อปท. แหง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับประเทศ

3 อุดหนุนหนวยงานดานการ
ไฟฟา

อําเภอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
1.เพื่อสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยของนักเรียน หางไกล อปท.คัดเลือกระดับภาคและ
ระดับประเทศ 1 ครั้ง/ป
ยาเสพติด และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอกีฬา เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการเลนกีฬา
3.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนแสดง
ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพดานกีฬา
4.เพื่อปลูกฝงความมีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
5.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
เขารวมการแขงขันระดับจังหวัด
วัตถุประสงค

ทุกอําเภอ เพื่อขยายเขตไฟฟา เพิ่ม
กําลังไฟฟา เปลี่ยนสายเมน
ไฟฟา และจัดหาอุปกรณที่
เกี่ยวของ
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

จํานวนไมนอยกวา 27 โรงเรียน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556 (บาท)
2557 (บาท)
2558 (บาท)
60,000
70,000
80,000 นักเรียนเขารวมการแขงขัน
กีฬาระดับภาคและ
ระดับประเทศสงผลใหมี
สุขภาพกายและสุขภาพใจ
สมบูรณแข็งแรง

13,500,000

13,500,000

13,500,000 สถานศึกษามีกระแสไฟฟาที่
เพียงพอตอการบริหาร
การศึกษา

14,085,000

14,095,000

14,105,000

3

3

3

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
และโรงเรียน
ในสังกัด

โรงเรียนใน
สังกัด
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รายละเอียดโครงการอุดหนุน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา : 5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบานและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี
และทันเหตุการณ โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2,000,000
1 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข
เมือง 1.เพื่อพัฒนาระบบการ
จังหวัดนครราชสีมา
ใหบริการผูปวยใหไดรับการ นครราชสีมา
รักษาที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน มีเครื่องมือทาง
การแพทยเพียงพอ ทันสมัย
และปลอดภัย 2.เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการ

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

2,000,000
1

0
0

ทั่วถึง
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
1.มีระบบการใหบริการผูปวย
ใหไดรับการรักษาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน มีเครื่องมือทาง
การแพทยเพียงพอ ทันสมัย
และปลอดภัย 2.ประชาชนที่
รับบริการมีความพึงพอใจใน
การใหบริการมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

0
0
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รายละเอียดโครงการอุดหนุน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนา : 7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 2.
เพื่อใหประชาชนไดรวม
กิจกรรมและรวมอนุรักษ
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

เพื่อดําเนินการ 1.โครงการจัดทํา
สื่อมัลติมีเดียสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 2.โครงการสืบคน
และอนุรักษการจัดทําแผนและ
ผลิตโทน 3.โครงการตลาดนัด
ศิลปะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
4.โครงการแสดงดนตรีคลาสสิก
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ

กอง
1.มีกิจกรรมสงเสริมศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ การศึกษา
ปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป ศาสนาและ
2.ประชาชนไดรวมกิจกรรม วัฒนธรรม
และรวมอนุรักษประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

4,500,000

4,500,000
1

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

0
0

0
0
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รายละเอียดโครงการอุดหนุน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 ถึง 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ การพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนา : 7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจนองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 อุดหนุนชมรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวเขาใหญ-ปากชอง

เพื่อดําเนินการจัดงานสงเสริมการ
ปากชอง 1.เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัด 2. ทองเที่ยว "ปากชอง คาวบอย
เพื่อจัดงานวัฒนธรรมและ เฟสติวลั 2012"
งานทองเที่ยวประจําป 3.
เพื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1,000,000

1,000,000
1

1.การทองเที่ยวในภาพรวม
ของจังหวัดมีการ
ประชาสัมพันธอยาง
แพรหลายและรูจักมากขึ้น
2.มีจํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น

0
0

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/
สํานักปลัด

0
0

472

