ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ประชาชนมีความรู ความ
1 โครงการอบรมแกนนํา
เฉลิม เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ
จัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงานใหกับ
เขาใจ และสามารถนํา
องคกรชุมชนระดับอําเภอ
พระ
ใหกับกลุมตาง ๆ ใหเขาใจ และนํา เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
กลับมาใชเพือ่ พัฒนาชุมชน
เกียรติ ความรูที่ไดรับมาพัฒนาองคกรใน และประชาชน ในเขตอําเภอ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เฉลิมพระเกียรติ ไมนอยกวา 1
ครั้ง/ป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

2 โครงการอบรมและเพิ่ม
ศักยภาพผูนําชุมชน ตํารวจ
บาน สตรี อสม.เยาวชน และ
ผูสูงอายุ อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา

บัวลาย 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูนําชุมชน จัดอบรมใหกับกลุมเปาหมาย
2.เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง
จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง
สามัคคี

2,200,000

2,200,000

2,200,000 ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง
มีศักยภาพ ชุมชนมีความ
สามัคคี ปรองดองกัน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

3 อบรมเพิ่มศักยภาพผูนํา
ชุมชนดานการมีสวนรวม
แบบประชาธิปไตย

เมือง เพื่อสงเสริมประชาชนใหเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตาม
หลักประชาธิปไตย

1,250,000

1,500,000

1,500,000 ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นตาม
หลักประชาธิปไตย

กองกิจการสภา

4 โครงการอบรมและเพิ่ม
ศักยภาพผูนําชุมชน ผุสูงอายุ
คนพิการ ผูดอยโอกาส
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน จัดอบรมไมนอยกวา 1 ครั้ง
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส 2.
เพื่อเปดโอกาสใหผูนําชุมชนได
แลกเปลี่ยนทัศนคติและ
ประสบการณทํางานรวมกัน

จัดอบรมใหกับผูนําชุมชนไมนอย
กวา 1 ครั้ง

2,000,000

ผูนําชุมชน ผูสูงอายุ คน
พิการ ผูดอยโอกาสได
แลกเปลี่ยนทัศนคติและ
ประสบการณทํางานรวมกัน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
อําเภอ
วัตถุประสงค
ที่
โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
5 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ประทาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการ จัดอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
1,000,000
ผูนําชุมชนมีความรูดาน
ผูนําชุมชนดานประชาธิปไตย
ใหกับผูนําชุมชน
ความรูเชิงวิชาการใหกับผูนํา
ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น
อําเภอประทาย จังหวัด
ชุมชนไมนอยกวา 1 ครั้ง
นครราชสีมา
6 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ประทาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการ
กลุมสตรี อําเภอประทาย
ใหกับกลุมสตรี
จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูเชิงวิชาการใหกับกลุมสตรี
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

1,000,000

กลุมสตรีรูจักบทบาทและ
หนาที่ของตนเองมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองกิจการสภา

กองกิจการสภา
,กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

จัดอบรมใหกับอาสาสมัคร
7 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ประทาย เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขมี
ความรู และทักษะในการใหบริการ สาธารณสุขไมนอยกวา 1 ครั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุข
อําเภอประทาย จังหวัด
ประชาชนในพื้นที่
นครราชสีมา

500,000

อาสาสมัครสาธารณสุขมี
กองสาธารณสุข
ความรู และทักษะในการ
ใหบริการประชาชนในพื้นที่

8 โครงการอบรมผูสูงอายุ
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย เพื่อผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณระหวางกัน

จัดอบรมใหกับผูสูงอายุไมนอย
กวา 1 ครั้ง

500,000

นําความรูที่ไดไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน

กองกิจการสภา
,กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

9 โครงการเพิ่มศักยภาพผูนํา
ทองถิ่น อําเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

โนนแดง เพื่อใหมีศักยภาพและมีความรูมาก อบรมใหกับผูนําทองถิ่นไมนอย
ขึ้นสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
กวา 1 ครัง้
ประโยชนของสวนรวม

1,000,000

สามารถนําความรูที่ไดมา
ทํางานและประสานงานได
ดีขึ้นเกิดประโยชนตอชุมชน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
อําเภอ
วัตถุประสงค
ที่
โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
10 โครงการเพิ่มศักยภาพ อกม. โนนแดง เพื่อใหมีศักยภาพและมีความรูมาก อบรมใหกับ อกม.ไมนอยกวา 1
1,000,000 สามารถนําความรูที่ไดมา
อําเภอโนนแดง จังหวัด
ขึ้นสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ครั้ง
ทํางานและประสานงานได
นครราชสีมา
ประโยชนของสวนรวม
ดีขึ้นเกิดประโยชนตอชุมชน
11 โครงการเพิ่มศักยภาพกํานัน
ผูใหญบาน และผูนําชุมชน
อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนแดง เพื่อใหมีศักยภาพและมีความรูมาก อบรมใหกับกํานัน ผูใหญบาน
ขึ้นสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
และผูนําชุมชน ไมนอยกวา 1 ครั้ง
ประโยชนของสวนรวม

12 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน / จัดกิจกรรม
เสริมสรางศักยภาพ/การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต/สงเสริม
การประกอบอาชีพใหกลุม
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูนํา
ทองถิ่น และประชาชน
อําเภอบานเหลื่อม จ.
นครราชสีมา

บาน 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน จัดอบรมไมนอยกวา 1 ครั้ง
เหลื่อม ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส 2.
เพื่อเปดโอกาสใหผูนําชุมชนได
แลกเปลี่ยนทัศนคติและ
ประสบการณทํางานรวมกัน

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

500,000

สามารถนําความรูที่ไดมา
ทํางานและประสานงานได
ดีขึ้นเกิดประโยชนตอชุมชน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

1,590,000

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส 2.เพื่อเปด
โอกาสใหผูนําชุมชนได
แลกเปลี่ยนทัศนคติและ
ประสบการณทํางานรวมกัน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

12,540,000

11

4,700,000

3

5,700,000

4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดีและเขาถึงทุกชุมชน
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
3,000,000
3,000,000
3,000,000 ๑. องคการบริหารสวนจังหวัด กองสงเสริม
๑. กอสรางอาคารแสดงและจําหนาย
๑ สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
๑. เพื่อจัดแสดงและจําหนาย
คุณภาพชีวิต
นครราชสีมา มีสถานที่
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น บริเวณ
และทองถิ่น และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ใหบริการประชาชนดานการ
ดานขางอนุสาวรียทาวสุรนารี(สวนรัก)
ศักยภาพผูประกอบการฯ
ใหกับผูประกอบการวิสาหกิจ
แสดงและจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนและผูประกอบการ OTOP จํานวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของ
ชุมชนและทองถิ่น
อบจ.นม. ๒. จัดแสดงผลิตภัณฑ
๒. เพื่อเปนศูนยกลางการซื้อ
ผูประกอบการ OTOP
ขาย ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ ชุมชนและทองถิ่น ในลักษณะการจัด
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ชุมชนและทองถิ่น ๓. เพื่อเปน แสดงผลิตภัณฑแบบไมมีชีวิต เพื่อ
๒. ประชาชนผูสนใจทั่วไป มี
จุดเชื่อมโยงการทํางานระหวาง เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน
ชองทางการเขาถึงขอมูลและ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ผูสนใจไดรับทราบ ๓. จางเหมาพิมพ
ผูประกอบการผลิตภัณฑ
เอกสาร แผนพับ ใบปลิว หรือสื่อ
และทองถิ่น และหนวยงาน
ชุมชนและทองถิ่นไดโดยตรง
ราชการที่เกี่ยวของ ๔. สงเสริม ประเภทอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ
๓. ผลิตภัณฑชุมชนและ
ชองกิจกรรมการตลาด โดยการ ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น จํานวน
ทองถิ่นของจังหวัด
๓๐๐ เลม รวมถึงแผนที่ผลิตภัณฑ
สงเสริมใหมีการออกราน
นครราชสีมาเปนที่รูจักของ
ชุมชนและทองถิ่น ๔. จัดงาน
จําหนายผลิตภัณฑในโอกาส
ประชาชนผูส นใจ ๔.
ตางๆ รวมกับ อบจ.นครราชสีมา จําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ผูประกอบการ ผูผลิตสินคา
อยางนอย ๑ ครั้งตอป รวมถึงการ
หรือหนวยงานอื่นๆ ๕. เพื่อ
OTOP มีชองทางการจําหนาย
ฟนฟูและอนุรักษภูมิปญญาการ สนับสนุนชองทางการตลาดใหกับ
ผลิตภัณฑที่แนนอน และมี
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น เพื่อเพิ่ม
ทอผาหางกระรอก
รายไดเพิ่มขึ้นจากการเขารวม
ชองทางการตลาดในงานเทศกาล
กิจกรรม ๕. ผาหางกระรอก
ตางๆ เชน งานยาโม
เปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดีและเขาถึงทุกชุมชน
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
๖. กลุมทอผาหางกระรอกมี
งานลอยกระทง งานวันสงกรานต
๖. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
ทักษะและประสบการณใน
จัดงานตลาดนัด OTOP สัญจร จัด
พัฒนารูปแบบการทอ
การทอผาหางกระรอก การ
งานถนนคนเดิน เปนตน ๕. จัดใหมี
ผาหางกระรอกใหมีความ
ยอมสีจากวัสดุธรรมชาติ การตี
ทันสมัยและเปนที่ตองการของ การออกรานจําหนายผลิตภัณฑใน
เกลียว ๗. กลุมผูทอ
ตลาด ๗. เพื่อสนับสนุนใหกับ โอกาสตางๆ รวมกับ อบจ.
ผาหางกระรอกไดรับองค
กลุมทอผาหางกระรอกในจังหวัด นครราชสีมา หรือหนวยงานอื่นๆ
ความรูและประสบการณตรง
นครราชสีมา ใหมีความเขมแข็ง อยางนอย ๔ ครั้งตอป หรือจัดงาน
จากการศึกษาดูงาน และ
มีการทํางานแบบเครือขาย ๘. เกี่ยวกับผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
สามารถนํามาปรับใชกับการ
ใหเปนงานประจําปของ อบจ.
เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดคน
ทํางานของกลุมทอผาได ๘.
นครราชสีมา จํานวน ๑ ครั้งตอป ๖.
และพัฒนาผลิตภัณฑที่ใช
กลุมทอผาหางกระรอกมีรายได
ผาหางกระรอกเปนสวนประกอบ สงเสริมใหบุคลากรของ อบจ.นม.
เพิ่มขึ้นจากการรวมออกราน
สวมใสเสื้อผาที่ผลิตมาจาก
๙. เพื่อเผยแพรความรูและ
จัดแสดงและจําหนาย
ประชาสัมพันธผาหางกระรอกให ผาหางกระรอก อยางนอยสัปดาหละ
ผลิตภัณฑ ๙. เกิดนวัตกรรม
๑ วัน ๗. จัดแสดงนิทรรศการ
เปนที่รูจักทั่วไป
ใหมเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใช
เกี่ยวกับผาหางกระรอกและผาทอ
ผาหางกระรอกเปน
ประเภทอื่น ณ ศูนยแสดงและ
สวนประกอบ และเปนที่
จําหนายผลิตภัณฑ OTOP ของ
ตองการของตลาด
อบจ.นม.
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดีและเขาถึงทุกชุมชน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
๘. จัดประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑผา เครื่องแตงกาย
หรือผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ รวมถึงการฝกอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคการทอผาหางกระรอก การ
ยอมสี การฟอก การตีเกลียว การ
เลือกวัตถุดิบ เปนตน อยางนอยปละ
๒ ครั้ง ไมนอยกวา ๒๐ กลุม การ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการทอ
ผาหางกระรอกใหกับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อนําไป
ประกอบเปนอาชีพได ๙. จางเหมา
ทําวิดิทัศน/วีซีดีหรือสื่อประเภทอื่น
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ประวัติผาหางกระรอก วิธีการผลิต
ประโยชนการใชสอยในอดีต ฯลฯ
ตลอดจนวิวัฒนาการของ
ผาหางกระรอก ๑๐. จัดประกวดการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่ใช
ผาหางกระรอกเปนสวนประกอบ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดีและเขาถึงทุกชุมชน
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
1,000,000
1,000,000
1,000,000 ๑. ผูเขารวมโครงการมีความรู กองสงเสริม
๑. จัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
๑. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
และสามารถนําไปประยุกตใช คุณภาพชีวิต
ศึกษาดูงานใหกับผูประกอบการ
ผูประกอบการผลิตภัณฑ
การตลาด การบัญชี การคิด
ในการปฏิบัติงาน 2. มี
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น จํานวน
ชุมชนและทองถิ่น
ตนทุนการผลิต การพัฒนา
สถานที่ติดตอประสานงาน
ผลิตภัณฑ การผลิต การแปรรูป ไมนอยกวา ๒ ครั้งตอปๆ ละไมนอย
ระหวาง อบจ.นครราชสีมา
การบรรจุภัณฑ การหีบหอ การ กวา ๘๐ กลุม ๒. จัดประกวด
หรือสวนราชการอื่น กับ
ใชภาษาอังกฤษ เปนตน ใหกับ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
องคกรภาคประชาชน องคกร
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ทองถิ่นดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป
เครือขายวิสาหกิจชุมชน
และทองถิ่น ๒. เพื่อสรางขวัญ ๓. สนับสนุนสถานที่ทํางาน วัสดุ
องคกรเครือขาย OTOP ที่
และกําลังใจใหกับผูประกอบการ อุปกรณ ใหกลุมผูประกอบการ
ถาวร 3. อบจ.นครราชสีมา
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ๓. ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ๔. ลง
มีขอมูลขอเท็จจริงที่สามารถ
เสริมสรางศักยภาพใหกับกลุม พื้นที่เพื่อจัดเก็บขอมูลผูประกอบการ
นํามาวิเคราะหเพื่อการ
OTOP ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และองคกรภาคประชาชน
สงเสริมศักยภาพอยางถูกตอง
องคกรเครือขายวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ SME เพื่อทํา
แมนยํา
องคกรเครือขาย OTOP ใหมี ทะเบียนประวัติ ความตองการ อยาง
ความเขมแข็งและเสริมสรางการ นอยปละ ๒๐ กลุม
รวมกลุมเพื่อการทํางานระหวาง
หนวยงานราชการ กับองคกร
ภาคประชาชน ๔. เพื่อสงเสริม
ศักยภาพใหกับผูประกอบการ
OTOP ผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ผูประกอบการ SME ใหมี
ความเขมแข็งและยั่งยืน

225

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดีและเขาถึงทุกชุมชน
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
50,000,000 50,000,000 50,000,000 ๑. ไดนําแนวหลักปรัชญา
๓ โครงการบําบัดทุกข
๓๒
๑. เพื่อเสริมสรางกระบวนการ ๑. สงเสริมความรูความเขาใจ
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูการ
เกี่ยวกับการเก็บขอมูลบัญชีครัวเรือน
บํารุงสุข แบบ ABC
อําเภอ เรียนรูและการมีสวนรวมของ
ปฏิบัติอยางจริงจัง
และขอมูลอื่นๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
(Area Base
ชุมชนในการพัฒนาและแกไข
๒.ครอบครัวที่เขารวม
Collaborative
ปญหาของตนเอง ตั้งแตระดับ เรียนรู เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
โครงการเกิดความ
Research)
ครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน ตําบล เรียนรูรวมกันและจัดทําแผนชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงในเรื่อง การปลด
มีคุณภาพ โดยเฉพาะกระตุนใหเกิด
อําเภอและจังหวัด ๒. เพื่อ
หนี้ การเพิ่มรายได
การจัดทําบัญชีครัวเรือนในหมูบานให
สนับสนุนการบูรณาการและ
ครอบครัวอบอุน ความสามัคคี
กวางขวาง ๒. สนับสนุนจัดพิมพ
เชื่อมโยงการพัฒนาในระดับ
ในชุมชน หมูบานมีความเข็ม
แบบบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อใช
พื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช
แข็ง ๓. อปท. มีระบบขอมูล
ประจําครัวเรือน ๓. สนับสนุน
ขอมูลเปนเครื่องมือในการ
ที่มาจากชุมชน/หมูบานและ
กําหนดเปาหมายแผนงานและ เจาหนาที่ลงโปรแกรมบันทึกขอมูล
เชื่อมโยงสูการวางแผนและ
บัญชีครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุน
โครงการเพื่อการพัฒนา โดย
พัฒนาพื้นที่
รวมมือกับเครือขายวิชาการของ บุคลากรและงบประมาณเพื่อการจัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ เวทีเรียนรู 4.ดําเนินการตาม
วิจัย(สกว.)
๓. เพื่อบูรณา โครงการตางๆ เพื่อแกปญหาความ
การภารกิจของสวนราชการตางๆ ยากจนของราษฎรในจังหวัด
นครราชสีมา
ในกระทรวงมหาดไทยและ
บูรณาการทุกภาคสวนในระดับ
พื้นที่อันจะนําไปสูการบําบัดทุกข
บํารุงสุข ของประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบาน ใหพึ่งตนเองได ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดีและเขาถึงทุกชุมชน
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
4 โครงการสนับสนุนการจัด 32
1.สนับสนุนการพัฒนาระบบ
1.สนับสนุนการพัฒนาระบบ
2,000,000
2,000,000
2,000,000 1.กอใหเกิดการเพิ่มรายได ลด กองสงเสริม
สวัสดิการชุมชนแบบมี อําเภอ สวัสดิการชุมชนใหเกิดขึ้นใน
สวัสดิการชุมชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่
รายจาย เกิดความสัมพันธ/ คุณภาพชีวิต
สวนรวม จังหวัด
พื้นที่ระดับตําบลที่มีความพรอม ระดับตําบล 289 แหง ภายใน 3 ป
มิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน
นครราชสีมา
2.สงเสริมพัฒนาดานการ
2.สนับสนุนและเสริมสราง ความ
รูสึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยูอยาง
จัดการของคณะกรรมการ
เขมแข็งระบบสวัสดิการชุมชนให
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 2.
สวัสดิการชุมชน 3.สงเสริม
ตอบสนองตอความตองการของ
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
ชุมชนใหสรางสถาบันการเงิน
สมาชิกกองทุน ไมนอยกวารอยละ
ชุมชนกับองคกรปกครองสวน
สรางงานใหชาวบาน และสราง 50 ของกองทุนทั้งหมด ภายใน 3 ป
ทองถิ่น 3.เกิดฐานการริเริม่
ตลาดชุมชน
3.สงเสริมชุมชนใหสรางสถาบัน
ระบบการพึ่งตนเองดาน
การเงิน สรางงานใหชาวบาน
สวัสดิการที่เชื่อมโยงกับ
การบูรณาการกองทุนที่มีอยู
ในชุมชนไดถูกนํามาใช
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

56,000,000

4

56,000,000

4

56,000,000

4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

1 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห

เมือง เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพทั้งทางกายและจิต
ใหสามารถชวยเหลือตนเองได

2 โครงการทัศนศึกษาเพื่อผูสูงอายุ

เมือง เพื่อใหผูสูงอายุทั้งภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห มี
โอกาสไปทัศนศึกษามี
สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธที่
ดีตอกัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูสูงอายุภายในและภายนอกสถาน
สงเคราะห ฯ ไดเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการ จํานวน 2 รุน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
100,000
100,000
100,000 ผูสูงอายุภายในและภายนอก
สถานสงเคราะห ไดรับการ
ฟนฟู สมรรถภาพทางกาย
ทางใจ ทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรงชวยชะลอการเสื่อม
สมรรถภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง
กองสงเสริมฯ

ผูสูงอายุภายในและภายนอกสถาน
สงเคราะห ฯ จํานวน 2 ครั้ง 50 คน

100,000

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
โพธิ์กลาง
กองสงเสริมฯ

100,000

100,000

ผูสูงอายุภายในและภายนอก
สถานสงเคราะหมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีขึ้น ไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากการ
ไปทัศนศึกษาและไดมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

3 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห

4 โครงการทัศนศึกษาเพื่อผูสูงอายุ

5 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย

อําเภอ

วัตถุประสงค

เมือง เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพทั้งทางกายและจิต
ใหสามารถชวยเหลือตนเองได

เพื่อใหผูสูงอายุทั้งภายในและ
ภายนอกสถานสงเคราะห มี
โอกาสไปทัศนศึกษามี
สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธที่
ดีตอกัน
เมือง 1.เพื่อเสริมสรางสุขภาพและ
ปองกันโรคในผูสูงอายุ 2.
เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
ชวยเหลือตัวเองได 3.เพื่อ
เปนการคลายเคลียดใหกับ
เจาหนาที่และผูรับบริการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูสูงอายุภายในและภายนอกสถาน
สงเคราะห ฯ ไดเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการ จํานวน 1 รุน 100 คน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
50,000
50,000
50,000 ผูสูงอายุภายในและภายนอก
สถานสงเคราะห ไดรับการ
ฟนฟู สมรรถภาพทางกาย
ทางใจ ทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรงชวยชะลอการเสื่อม
สมรรถภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
วัดมวง กอง
สงเสริมฯ

ผูสูงอายุภายในและภายนอกสถาน
สงเคราะห ฯ จํานวน 1 ครั้ง 50 คน

50,000

50,000

50,000

ผูสูงอายุภายในและภายนอก
สถานสงเคราะหมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีขึ้น ไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากการ
ไปทัศนศึกษาและไดมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน

สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
วัดมวง กอง
สงเสริมฯ

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ จํานวน
130 คนและเจาหนาที่ จํานวน 31
คน ไดรับการดูแลรักษา โดยการใช
สมุนไพร ลดอัตราการปวยดวยโรค
หลอดเลือด การถายพยาธิเพื่อสุขภาพ

30,000

71,940

80,000

ผูสูงอายุไดรับการพยาบาล
สถาน
เบื้องตนและมีสุขภาพแข็งแรง สงเคราะห
ดีขึ้น
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
วัดมวง กอง
สงเสริมฯ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

6 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางจิต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เมือง 1.เพื่อใหผูรับบริการเกิดความ จัดกิจกรรมโดยใชดนตรีบําบัดใหแก
สนุกเพลิดเพลิน ลดความเครียด ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ จํานวน
ฟนฟูสุขภาพจิต ทําใหสุขภาพ 130 คน
ของผูรับบริการแข็งแรงขึ้น 2.
เพื่อพัฒนาความสามารถของ
ผูรับบริการ สรางชื่อเสียงให
สถานสงเคราะห ดึงดูดให
บุคคลภายนอกเขามาทํา
กิจกรรมรวมกับผูรับบริการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
10,000
10,000
10,000 1.ผูรับบริการเกิดความ
สนุกสนาน คลายความเครียด
ทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น 2.
ผูรับบริการไดออกกําลังกาย มี
อัตราการเจ็บปวยลดลง 3.
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ผูรับบริการและเจาหนาที่ 4.
ผูรับบริการสามารถแสดงออก
สรางความประทับใจแกผูมา
เยี่ยมชมสถานสงเคราะหหรือ
เลี้ยงอาหารผูรับบริการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
วัดมวง กอง
สงเสริมฯ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

7 โครงการสุขภาวะทางสังคม

8 โครงการพัฒนากองทุนสตรี

อําเภอ

วัตถุประสงค

เมือง 1.เพื่อกําจัดกลิ่นและปองกัน
การแพรกระจายของเชื้อโรค
2.เพื่อลดการใชสารเคมีที่อาจ
กอใหเกิดโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจทั้งผูรับและ
เจาหนาที่ 3.เพื่อชะลอความ
เสื่อมสภาพของพื้นอาคารที่เกิด
จากการกัดกรอนของน้ํายาทํา
ความสะอาด 4.เพื่อให
ผูรับบริการไดออกกําลังกาย
สรางเสริมสุขภาพรางกายใหดี
ขึ้น 5.เพื่อพัฒนาสุขภาพของ
ผูรับบริการ ลดอาการซึมเศรา
6.เพื่อสรางความรักและความ
สามัคคีระหวางผูรับบริการและ
เจาหนาที่
32
อําเภอ

1.เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมการ
พัฒนากลุม องคกรและ
เครือขายสตรี 2.เสริมสราง
กองทุนสตรีใหเขมแข็ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมสุขภาพดีกับ EM /
ประสานใจสองวัยสูหลักชัย ใหแก
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ จํานวน
130 คนและเจาหนาที่ จํานวน 31
คน

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
30,000
30,000
30,000 1.เจาหนาที่และผูรับบริการมี
สุขภาพและจิตใจที่ดี 2.หมด
ปญหาเรื่องกลิ่นและสามารถ
ปองกันการแพรกระจายของ
เชื้อโรค 3.ลดความเสื่อมของ
การเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจของผูรับบริการและ
เจาหนาที่ 4.ยืดอายุการใช
งานของสภาพพื้นอาคารได
ยาวนาน

กลุม องคกรสตรี ในจังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

2,500,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สถาน
สงเคราะห
คนชราบาน
ธรรมปกรณ
วัดมวง กอง
สงเสริมฯ

3,000,000 คณะกรรมการหมูบานในแต กองสงเสริม
ละอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา คุณภาพชีวิต
มีการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

9 งานวันสตรีสากล

32
อําเภอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อใหสตรีไดมีกิจกรรม
จัดกิจกรรมงานวันสตรีการเสาวนา มี
รวมกันอยางสรางสรรค 2.เพื่อ กลุมสตรี ในจังหวัดนครราชสีมา เขา
รวมกิจกรรมจํานวนไมนอยกวา 500
สงเสริมสิทธิความเสมอภาค
คน
หญิง – ชาย

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ระดับ
จังหวัด
1 จุด
ระดับ
อําเภอ
32
อําเภอ
ระดับ
ตําบล
276
ตําบล

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร กลุม หรือ คณะกรรมการการ
พัฒนาสตรีระดับจังหวัด อําเภอ
สตรีในการบริหารจัดการ
องคการสตรีระดับตาง ๆ ให และตําบล
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม
งานสตรีไดบรรลุเปาหมาย
2.เพื่อใหองคกรสตรีระดับ
ตาง ๆ มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมีกิจกรรม
สนับสนุนการดําเนินงานที่
สอดคลองกับความตองการ
ของสตรีในทุกระดับ

ที่

โครงการ

องคกรสตรี

อําเภอ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
200,000
200,000
200,000 ผูนําสตรีไดทํากิจกรรมรวมกัน กองสงเสริม
อยางสรางสรรค
คุณภาพชีวิต

1,000,000 2,000,000 3,000,000 องคกรสตรีทุกระดับมี
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการชุมชนใหเขมแข็ง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

32
1.เพื่อเปนการพัฒนาเพิ่ม
อําเภอ ศักยภาพ เพิ่มทักษะความ
ฝกอบรม/สงเสริม/เพิ่ม
เขมแข็งและการจัดกิจกรรม
ทักษะ/ทบทวน/ชวยเหลือ/
ใหกับเด็ก/เยาวชน/กลุม
ศึกษาดูงานดานศักยภาพ
สตรี/ผูพิการ/ผูสูงอายุ/
ชุมชนเขมแข็ง/การรวมกลุม/
ผูดอยโอกาสและประชาชน
การผลิต/การดูแลรักษา
ทั่วไป 2.เพื่อเปนการอบรม
สุขภาพ/การประกอบอาชีพ/
สงเสริมชวยเหลือ การ
การเพิ่มรายไดและจัด
รวมกลุม การผลิต การ
กิจกรรมใหแกเด็ก/เยาวชน/
ขับเคลื่อนและการเพิ่มรายได
สตรี/ผูพิการ/ผูสูงอายุ/
ใหกับเด็ก/เยาวชน/สตรี/ผู
ผูดอยโอกาสและประชาชน
พิการ/ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาส
ทั่วไป ในจังหวัดนครราชสีมา
และประชาชนทั่วไป 3.เพื่อ
เปนการฝกอบรมเพื่อทักษะ
การดูแลดานสุขภาพใหกับ
เด็ก/เยาวชน/สตรี/ผูพิการ/
ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

11 โครงการพัฒนาเพื่อการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.กลุมเปาหมายไดรับการ
การพัฒนาเพื่อการฝกอบรม/จัด
ฝกอบรม/สงเสริม/เพิ่ม
กิจกรรม/สงเสริม/เพิ่มทักษะ/
ทักษะ/ทบทวน/ชวยเหลือ/
ทบทวน/ชวยเหลือ/ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานดานศักยภาพ
ดานศักยภาพชุมชนเขมแข็ง/การ
ชุมชนเขมแข็ง/การ
รวมกลุม/การผลิต/การดูแลรักษา
รวมกลุม/การผลิต/การดูแล
สุขภาพ/การประกอบอาชีพ/การ
รักษาสุขภาพ/การประกอบ
เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวที่มี
อาชีพ/การเพิ่มรายไดใหกับ
รายไดนอยและผูไรที่พึ่ง ผูผลิต ผู
ตนเองและครอบครัว และมี
ประกอบอาชีพที่สนใจและที่
ความพึงพอใจในการ
ประสบความเดือดรอน ที่เปนเด็ก
ชวยเหลือจาก อบจ.
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการ
นครราชสีมา 2.เจาหนาที่
ผูดอยโอกาสและประชาชนที่สนใจ
ของ อบจ.นครราชสีมา ไดมี
ที่ไดรับการพิจารณาจากองคการ
การประสานความรวมมือ
ปกครองสวนทองถิ่น/อบจ./
กับหนวยงาน อปท.สวน
หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด
ราชการ องคกรเอกชนและ
นครราชสีมา ดังนี้ 1.เด็ก เยาวชน
เปนการประชาสัมพันธ
จํานวนประมาณ 3,200 คน
อบจ.ใหเปนที่รูจัก
แพรหลายมากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

4.เพื่อเปนการฝกอบรมเพิ่ม
รายไดเสริมใหกับเด็ก/
เยาวชน/สตรี/ผูพิการ/
ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป 5.เพื่อเปน
การพัฒนาความรูทักษะใน
การนําอาความรู
ประสบการณที่ไดจาก
การศึกษาดูงานมีเปนตนแบบ
และประยุกตใชใหกับเด็ก/
เยาวชน/สตรี/ผูพิการ/
ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป 6.เพื่อการ
อนุรักษ สืบทอดภูมิปญญา
สิ่งของที่เปนเอกลักษณใหกับ
ผูประกอบอาชีพดานตางๆ
ในจังหวัดนครราชสีมา ใหกับ
เด็ก/เยาวชน/สตรี/ผูพิการ/
ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.สตรี กลุมแมบาน ที่ อบจ.
สนับสนุน จํานวน 50 กลุม หรือ
ประมาณ 3,200 คน 3.ผูสูงอายุ
จํานวนประมาณ 6,400 คน 4.ผู
พิการ ผูดอยโอกาส ประมาณ
3,200 คน 5.ครอบครัวยากจน/
มีรายไดนอย ไมมีที่พึ่งที่สมควร
ไดรับการสงเคราะห จํานวน
ประมาณ 3,200 ครอบครัว
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

7.เพื่อฝกทักษะและอบรมผูที่
จะตองปฏิบัติงานชวยเหลือ
ในดานตางๆ ใหกับเด็ก
เยาวชน/สตรี/ผูพิการ/
ผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป 8.เพื่อ
สงเคราะหครอบครัวผูมี
รายไดนอย ยากจนไมมีที่พึ่ง
และที่ไดรับความชวยเหลือ
จาก อปท. แตยังไมพอเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

12 โครงการสัมมนาสังเคราะห
ปญหาเพื่อการพัฒนาคน
พิการอยางยั่งยืน

13 โครงการพัฒนาความรูและ
ทักษะในการซอมบํารุงกาย
อุปกรณ เครื่องชวยคนพิการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

เปนการจัดประชุมสัมมนาระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของและตัวแทน
คนพิการ ในจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 50 คน ประชุม 3 เดือน/
ครั้ง ๆ ละ 1 วัน

100,000

100,000

100,000 คนพิการไดรับความ
ชวยเหลือ/พัฒนาตรงกับ
ปญหาและความตองการ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
แบบมีสวนรวม

คนพิการที่เคยผานการอบรมใน
1.เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
โครงการของอบจ.นม. จํานวน 10
พัฒนาทักษะในการซอม
บํารุงกายอุปกรณเครื่องชวย ราย ไดรับการเรียนรูดานการเชื่อม
การออก/เชื่อมโลหะ ระยะเวลา 1
คนพิการ
เดือน

100,000

100,000

100,000 คนพิการมีความรูและทักษะ กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
เฉพาะดานเพิ่มขึ้น

32
1.เพื่อเปนเวทีในการสะทอน
อําเภอ ปญหาและความตองการ
เพื่อการพัฒนาและใหความ
ชวยเหลือไดตรงกับปญหา
ความตองการอยางแทจริง 2.
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแบบมีสวนรวมของคน
พิการ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

14 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
32
ทักษะการซอมบํารุงรถเข็นและ อําเภอ
รถสามลอโยกแกคนพิการ
จังหวัดนครราชสีมา

15 โครงการออกหนวยใหบริการ 32
เคลื่อนที่ซอมบํารุงกายอุปกรณ อําเภอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และ คนพิการที่มีพื้นฐานความรูดานชาง
ทักษะดานชางใหแกคนพิการ เครื่องยนต ชางซอม ชางเชื่อม และ
2.สงเสริมใหเกิดเครือขายคน การประกอบ จํานวน 50 คน อบรม
พิการคอยชวยเหลือดูแลซึ่งกัน 2 รุน ๆ ละ 7 วัน
และกัน 3.เพื่อใหคนพิการ
สามารถเขาถึงบริการ 4.เพื่อให
คนพิการมีอาชีพมีรายไดลด
ภาระและการพึ่งพาผูอื่น
วัตถุประสงค

1.เพื่อใหบริการดานการซอม
รถเข็น สามลอโยก การ
ประกอบชิ้นสวนกายอุปกรณ
พรอมใหคําแนะนําดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งทาง
รางกายและจิตใจ 2.สามารถ
เขาถึงบริการดานการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการไดอยาง
ทั่วถึง

กลุมคนพิการในพื้นที่ 32 อําเภอ

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
100,000
150,000
200,000 คนพิการที่ผานการอบรมมี
ความรูและนําไปประกอบ
คุณภาพชีวิต
อาชีพ และชวยเหลือคนพิการ
ดวยกันเอง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 คนพิการไดรับการใหบริการ
อยางทั่วถึง ครบถวนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
พิการ

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.คนพิการไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่องจนสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดตลอดจนมีสวนรวมใน
การชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
16 โครงการเงินสมทบเขากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอ
สุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อชวยใหผูชวยติดเตียง
ผูสูงอายุที่พิการไดรับบริการ
ดานเครื่องชวยกายอุปกรณ

คนพิการในจังหวัดนครราชสีมา

10,000,000 10,000,000 10,000,000 คนพิการไดรับการบริการดาน กองสงเสริม
กายอุปกรณรวมถึงการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ศักยภาพคนพิการ

32
17 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งของครอบครัว อําเภอ
กลุม องคกรและเครือขายเด็ก
เยาวชน สตรี และผูดอยโอกาส

กลุม องคกรและเครือขายเด็ก เยาวชน 4,030,000
1.เพื่อสนับสนุนการ
สตรี และผูดอยโอกาสในจังหวัด
ดําเนินงาน/กิจกรรมการ
พัฒนากลุม องคกรและ
นครราชสีมา
เครือขายเด็ก เยาวชน สตรี
และผูดอยโอกาส 2.เสริมสราง
เครือขายเด็ก เยาวชน สตรี
และผูดอยโอกาสใหเขมแข็ง

3,550,000

2,750,000 กลุม องคกรและเครือขายเด็ก กองสงเสริม
เยาวชน สตรี และ
คุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาสในจังหวัด
นครราชสีมา มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและเขมแข็ง
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน ทีมสหวิชาชีพ ภาค
ประชาชน เชน พระ, ครู,ผูปกครอง
(บาน วัด โรงเรียน)และผูนําชุมชน ป
2556 ดําเนินการ 16 อําเภอ ป
2557 ดําเนินการ 16อําเภอ

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
800,000
800,000
มีเครือขายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง กองสงเสริม
จังหวัด
คุณภาพชีวิต

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการ 32
สรางเครือขายเฝาระวังปญหา อําเภอ
การคามนุษยจังหวัดนครราชสีมา

1.สรางเครือขายเฝาระวัง
ปญหาการคามนุษยในชุมชน
2.สรางอาสาสมัครชวยเหลือ
และคุมครองเหยื่อในเบื้องตน
3.พัฒนาเครือขายใหมีความรู
ความสามารถทันกับเหตุการณ

19 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกัน
ปราบปรามและแกไขปญหา
การคามนุษย

เมือง

1.เพื่อใหผูอบรมมีความรูความ เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการ พด.ส.ภ.จ.น
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของ
ม.และหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ
120 คน (2 วัน 1 คืน)
กลไกการดําเนินคดี การ
ชวยเหลือ คุมครองเหยื่อ 2.
เขาใจการทํางานรวมกับทีมสห
วิชาชีพ

200,000

200,000

20 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
จังหวัดนครราชสีมา

32
อําเภอ

ผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และผู
1. เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา รวมกิจกรรม รวม1,000 คน
คุณภาพกาย จิต สังคม 2. เพื่อ
เกิดการรวมกลุมของผูสูงอายุ
และเกิดความเขมแข็ง

1,000,000

1,000,000

200,000

ผูอบรมมีความรูความเขาใจ กองสงเสริม
กฎหมายที่เกี่ยวของ กลไกการ คุณภาพชีวิต
ดําเนินคดี การชวยเหลือ
คุมครองเหยื่อ เขาใจการ
ทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ

1,000,000 กลุม/ชมรมผูสูงอายุ ใน
กองสงเสริม
จังหวัดนครราชสีมา ไดพบปะ คุณภาพชีวิต
แลกเปลี่ยนเรียนรู และกลุม
ผูสูงอายุเกิดความเขมแข็ง
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการ 32
ปองกันปญหาการตั้งครรภไม อําเภอ
พรอมของเด็กและวัยรุน ใน
จังหวัดนครราชสีมาอบรม 2 วัน
1 คืน

1.เพื่อสรางเครือขายเยาวชน
เฝาระวังปญหาการตั้งครรภไม
พรอมของเด็กและวัยรุน 2.
เพื่อสรางอาสาสมัครชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาเพื่อนทันกับ
เหตุการณ

22 สายสัมพันธครอบครัว
สรางสรรคสังคมอยูเย็นเปนสุข

1.เพื่อสงเสริมศักยภาพของ
ครอบครัวในการสื่อสารและ
สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 2.
เพื่อใหคนในครอบครัวเกิดความ
เขาใจซึ่งกันและกันโดยไมใช
ความรุนแรงและมีการปองกัน
การตั้งครรภไมพรอม 3.เพื่อให
เกิดเครือขายครอบครัวในการ
ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
ชุมชน

เมือง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กและเยาวชน ชาย – หญิง ใน
สถานศึกษาจํานวน 400 คน จํานวน
4 รุนๆ ละ 100 คน 32 อําเภอใน
จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
500,000
500,000
500,000 มีเครือขายเฝาระวังปญหาการ กองสงเสริม
ตั้งครรภไมพรอมของเด็กและ คุณภาพชีวิต
วัยรุน

พอ แม ผูปกครอง เด็กอายุ 15 ปขึ้น
ไป จํานวน 40 ครอบครัว 120
คน ในพื้นที่ชุมชนแออัด ในเขตทน.
นม, ในชุมชนสองขางทางรถไฟ,ทต.
โพธิ์กลาง, ทต.หนองไผลอม โดยจัด
กิจกรรม 1.จัดคาย “สายสัมพันธ
ครอบครัวสรางสรรคสังคมอยูเย็นเปน
สุข” 2.ติดตามประเมินผลและถอด
บทเรียน 3.การเชิดชูเกียรติ

500,000

500,000

500,000

1.ครอบครัวมีการสื่อสารและ กองสงเสริม
มีกิจกรรมทํารวมกัน 2.เกิด คุณภาพชีวิต
ความเขาใจซึ่งกันและกัน 3.
เกิดเครือขายครอบครัวในการ
ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการใหเกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

23 โครงการสงเคราะหครอบครัวผู
มีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง

32 ๑.เพื่อใหความชวยเหลือเปน
อําเภอ เงินหรือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจําเปนตอการดํารงชีพ
แกผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง
๒.เพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนเฉพาะหนา

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง
กองสงเสริม
ชวยเหลือเปนเงินหรือสิ่งของเครื่อง
ไดรับความชวยเหลือและ
คุณภาพชีวิต
อุปโภค-บริโภค จําเปนตอการดํารง
บรรเทาปญหาความเดือดรอน
ชีพแกผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง ใน
จังหวัดนครราชสีมา 32 อําเภอ
จํานวนไมนอยกวา 1,000 ราย ปละ
ไมเกิน 3 ครั้งๆละไมเกิน 3,000 บาท

24 โครงการสงเสริมอาชีพ อ.วังน้ํา
เขียว จ.นครราชสีมา

วังน้ํา เพื่อสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
เขียว ใหกับเกษตรกร

จัดอบรมสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรไม
นอยกวา 1 ครั้ง

ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1,000,000

เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได
และพัฒนาการดานผลผลิต
ไดมากขึ้น

37,900,000

38,011,940

37,970,000

24

23

22

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.4 สงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต
อําเภอ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการสงเสริมและพัฒนา 32 อําเภอ 1.เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
กลุมผูดูแลเด็ก ในแตละอําเภอ
300,000 300,000
300,000
ผูดูแลเด็ก
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
จังหวัดนครราชสีมา
และยั่งยืน
2.เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินงานรูปแบบเครือขายการ
พัฒนาเด็กระดับตําบล
อําเภอ
จังหวัด
2 เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ 32 อําเภอ 1.สรางความมั่นใจในการสื่อสาร เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และคน 250,000 250,000
250,000
สําหรับเด็ก เยาวชน
กับชาวตางชาติ 2.กลาแสดงออก พิการ ในจังหวัดนครราชสีมา
ผูดอยโอกาส และคนพิการ
ในทางที่เหมาะสม
3 เวทีสาธารณะเพื่อการเรียนรู เมือง
ของเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และคนพิการปละไมนอยกวา
2 ครั้ง

1.เปนเวทีให เด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส และคนพิการ ได
แสดงความสามารถ 2.เพื่อสงเสริม
ให เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
คนพิการ กลาแสดงออกในทางที่
เหมาะสม และสรางสรรค

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และคน
พิการ ในจังหวัดนครราชสีมา เขา
รวมกิจกรรม ไมนอยกวาครั้งละ
300 คน

300,000

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการออก เมือง
กําลังกาย และศิลปะปองกันตัว
จํานวน 4 รุนๆ ละ 4 วัน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกายและ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและ
ฝกการออกกําลังกาย 2.เพื่อฝก ผูสงู อายุ จํานวน160 คน(รุนละ
40 คน)
ทักษะการปองกันตัว

480,000

300,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
กลุมผูดูแลเด็กไดพัฒนา
ศักยภาพตนเองใหมีคุณภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ กองสงเสริม
คนพิการ กลาแสดงออก และ คุณภาพชีวิต
สื่อสารกับชาวตางชาติได

300,000 เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ กองสงเสริม
คนพิการ ไดแสดงความสามารถ คุณภาพชีวิต
ไดแสดงออกในทางที่เหมาะสม

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป กองสงเสริม
และผูสูงอายุ มีสุขภาพแข็งแรง คุณภาพชีวิต
และสามารถปองกันตนเอง
จากภัยอันตรายตาง ๆ ได
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.4 สงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต
อําเภอ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก 32 อําเภอ 1.เพื่อสงเสริมศักยภาพของเด็กและ 32 อําเภอ และโรงเรียนในสังกัด
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
และเยาวชนเพื่อนําสูอาเซียน
เยาวชนเพื่อนําไปสูอาเซียน ๒.เพื่อ อบจ.นม.ทั้ง ๕๘ โรงเรียน
สรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชน
๓.เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนทักษะ
และประสบการณของเด็กและ
เยาวชน
6 โครงการจัดงานวันเยาวชน
เมือง ๑. เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู เด็กและเยาวชน และประชาชน
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
แหงชาติ
ความสามารถของเด็กและเยาวชน ทั่วไป จํานวน ๑,๐๐๐ คน
๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชนแสดง
ความสามารถ ๓. เพื่อสราง
ความสัมพันธและมีความสามัคคี
7 โครงการถนนเด็กเดิน

เมือง

1. เพื่อสงเสริมทางดานทักษะใน เด็กและเยาวชน และประชาชน
การประกอบอาชีพ ๒. เพื่อใหเด็ก ทั่วไป จํานวน ๑,๐๐๐ คน
และเยาวชนเติบโตอยางมีคุณภาพ
และมีเครือขายในการขับเคลื่อน
การพัฒนา

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
๑.เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ กองสงเสริม
ในการพัฒนาเพื่อนําไปสู
คุณภาพชีวิต
อาเซียน ๒.เด็กและเยาวชนได
ประสบการณในการเรียนรูซึ่ง
กันและกัน
๑.เด็กและเยาวชนมีสวนรวมใน กองสงเสริม
การสรางบทบาท ๒.เด็กและ คุณภาพชีวิต
เยาวชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ

๕๐๐,๐๐๐ ๑. เด็กและเยาวชนมีความ
สามัคคีในหมูชุมชน ๒. เด็ก
และเยาวชนมีคุณภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.4 สงเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต
อําเภอ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
8 โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อ
1.เพื่อเตรียมความพรอมในการเขา เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
800,000 800,000
800,000
การสื่อสาร
สูประชาคมอาเซียน 2.เพื่อใหเด็ก อบจ.นม. จํานวน 30 คน/รุน ๆ
มีทักษะทางดานภาษา และ
ละ 10 วัน จํานวน 5 รุน
สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได
อยางมั่นใจ 3.เพื่อสรางมัคคุเทศน
ในทองถิ่น สามารถแนะนําแหลง
ทองเที่ยวและประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชนใหกับชาวตางชาติไดรูจัก
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

3,930,000

3,450,000

3,450,000

8

7

7

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
เด็กมีความมั่นใจในการสื่อสาร
กับชาวตางชาติ เกิดความรัก
และหวงแหนในประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.6 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปองกันและใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
ที่

โครงการ

๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด To Be
Number One

๒ โครงการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือจากภาคประชาชนใน
การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม ใน
32 ๑. เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน
อําเภอ ปองกันยาเสพติดใหกับเยาวชน กลุมเยาวชน ๒. สนับสนุนหรือจัด
กิจกรรมกระตุนและปลูกจิตสํานึก
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
เกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหายา
รวมทั้งประชาชนทั่วไป ๒.
เพื่อใหเยาวชนและประชาชนได เสพติด เชน การรณรงค การจัด
เรียนรูเกี่ยวกับโทษ พิษ ภัยของ ประกวด การแขงขัน เพื่อแกไข
ยาเสพติด ๓. เพื่อสรางความ ปญหายาเสพติด ๓. จัดอบรมให
เขาใจและยอมรับผูมีปญหายา ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหกับ
เสพติด โดยใหโอกาสกลับมา เยาวชนและประชาชนทั่วไป
เปนคนดีของสังคม ๔. เพื่อ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด ในกลุมเยาวชนและ
ประชาชน
32 เพื่อสนับสนุนและประสานการ จัดการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพใหแก
อําเภอ ปฏิบัติ เพื่อปองกันและใหมี ประชาชนที่เปนแกนนําเพื่อใหได
การปราบปรามและแกไข
ความรูเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
ปญหาการเสพ การผลิตและ ดานการปองกันและปราบปรามยา
การจําหนายยาเสพติดทุกระดับ เสพติดในพื้นที่
อําเภอ

วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
กอง
๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน ไดรับความรูเกี่ยวกับ สาธารณสุข
โทษ พิษ ภัย ของยาเสพติด
รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
รวมกันปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีจิตสํานึกความเปน
คนไทย และใหความรวมมือ
และรับผิดชอบการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด

กอง
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.6 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปองกันและใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
ที่

โครงการ

๓ โครงการจัดกิจกรรมมหกรรม
วันตอตานยาเสพติดโลก ๒๖
มิถุนายน

อําเภอ

วัตถุประสงค

32 ๑. เพื่อรณรงคการสราง
อําเภอ จิตสํานึกใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการรวมกันในการแกไข
ปญหายาเสพติด ๒. เพื่อ
สงเสริมใหเยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษาไดมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ การดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด รวมทั้งสามารถใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน ๓. หนวยงาน
ภาคีที่เกี่ยวของมีแนว ทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.นม. ๕๘ โรงเรียน เยาวชนนอก
สถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัด
นครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1. สรางกระแสความตระหนัก
กอง
ถึง มหันตภัยยาเสพติด 2.
สาธารณสุข
เยาวชนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมเชิงสรางสรรค
แลกเปลี่ยนประสบการณใน
การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 3. หนวยงานภาคีที่
เกี่ยวของมีแนวทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 4.6 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปองกันและใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดหาชุดทดสอบสาร
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ชนิดตลับ เพื่อการดําเนินการ
ดานการปองกันและแกไขยา
เสพติดในสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา และสนับสนุน
หนวยงานตางๆในจังหวัด
นครราชสีมา
5 โครงการบูรณาการบําบัดรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพและติดตามผู
เสพ/ผูติดยาเสพติดอยางเปน
ระบบและครบวงจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
32 1. เพื่อซื้อชุดทดสอบสารเมท 1. ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง
อําเภอ แอมเฟตามีนในปสสาวะ ชนิด ตามภารกิจ นักเรียนในสถานศึกษา
ตลับ เพื่อใชดําเนินการปองกัน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
และแกไขปญหายาเสพติดใน นครราชสีมาไดรับการตรวจคัดกรอง
สถานศึกษาในสังกัดองคการ
สารเสพติดและนําเขาสูระบบบําบัด
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ตอไป 2. หนวยงานที่ขอรับการ
58 โรงเรียน 2. สนับสนุน สนับสนุน
หนวยงานตางๆในการแกไข
ปญหายาเสพติด

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
จะไดรับ
2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. นักเรียนในสังกัดองคการ
กอง
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุข
58 โรงเรียน ที่เปนกลุม
เสี่ยงไดรับการคัดกรองสารเสพ
ติด 2. ทุกอําเภอในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมามีการ
กิจกรรมคนหา/คัดกรองผูเสพ/
ผูติดยาเสพติดเพื่อนําเขา
กระบวนการบําบัดรักษา

32 1.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
อําเภอ และรวมแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุนบําบัดรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพและติดตามผู
เสพ/ผูติดยาเสพติด 3. เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะของ
ผูผานการบําบัดรักษา

6,000,000

6,000,000

6,000,000 1. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับ
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 2.
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความคิดและประสบการณ
เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อคนหา
ปญหา และรวมหาแนวทางใน
การแกไขปญหา 3. มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติไมมี
พฤติกรรมที่เกี่ยวของยาเสพติด

15,000,000

15,000,000

15,000,000

5

5

5

อําเภอ

วัตถุประสงค

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1. จัดการประชุมวางแผนดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรพลังงานแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด และหาแนว
ทางการดําเนินการบําบัดรักษาฟนฟู
สมรรถภาพและติดตามผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดอยางเปนรูปธรรมและครบ
วงจร รวมกับองคกรและหนวยงาน
อื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของ 2. สนับสนุน
การจัดการอบรมโครงการบูรณาการ
บําบัดรักษาฟนฟู สมรรถภาพและ
ติดตามผูเสพ/ผูติดยาเสพติดอยางเปน
รูปธรรมและครบวงจร

กอง
สาธารณสุข

247

