ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
- ลอยกระทง
- บวงสรวงและสมโภชรูป
หล่อพระนางศรีสระเกศ
- สงกรานต์และสมโภช
ศาลหลักเมือง
- เข้าพรรษา ออกพรรษา

- เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้
เจริญ รุ่งเรืองและคงอยู่สืบไป
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น

จัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 4
ครั้ง

2

โครงการจัดงานวันราชพิธี
และวันสําคัญของชาติ

- เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติ
- เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัน
ราชพิธีและวันสําคัญของชาติ

จัดงานวันราชพิธี
และวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนา ไม่
น้อยกว่า 7 ครั้ง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2558
(บาท)
2,530,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
2,530,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
2,530,000 ร้อยละ 90 ของการ
(เงินรายได้) มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไปเพิ่มขึ้น

120,000
(เงินรายได้)

120,000
(เงินรายได้)

120,000 ร้อยละ 90 ของ
(เงินรายได้) ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันฯเพิม่ มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 50 ของ
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมไทย

สํานัก
การศึกษา

ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

สํานัก
การศึกษา

ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ
(เป็นโครงการจากแผน
ชุมชน)

วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของทุนทาง
สังคม
- เพื่อเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ชนรุ่นหลัง
- เพื่อเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ สังคม
และมูลค่า เพิ่มของผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน
- เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ส่งเสริมสนับสนุน
ดําเนินกิจกรรม
ของชุมชนในการ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชน 3
กิจกรรม ดังนี้
- จัดหาวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จักสาน
- จัดกิจกรรมการ
ประกวดดนตรี
ศิลปะพื้นบ้าน
- จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน

งบประมาณ
2558
(บาท)
-

2559
(บาท)
100,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของประเภท
หรือชนิดกิจกรรมที่
ได้รับการสืบทอด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเข็มแข็งของ
ชุมชนในการสืบสาน
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
การศึกษา

แนวทางการพัฒนา 2.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน (เป็นโครงการ
จากแผนชุมชน)

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ทางพระพุทธ ศาสนาแก่เด็ก
เยาวชน
- เพื่อให้เยาวชนนําหลักธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการ
ดําเนินชิวิตประจําวันอันเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน
50 คน

2

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กได้
ตระหนักและมีทัศนคติที่ดตี ่อ
สังคม รู้จักหน้าที่ของตนเอง

3

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูในโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ

เพื่อให้ครู/บุคลากร มีคุณธรรม
จริยธรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2558
(บาท)
80,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
80,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
80,000 ร้อยละของนักเรียน
(เงินรายได้) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

250,000
(เงินรายได้)

250,000
(เงินรายได้)

250,000 ความพึงพอใจของ
(เงินรายได้) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุก
คน

300,000
(เงินรายได้)

300,000
(เงินรายได้)

300,000 ร้อยละของครูและ ครูและบุคลากรมี
(เงินรายได้) บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ คุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิติอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

สํานัก
การศึกษา

เด็กได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและมีทัศนคติที่
ดีต่อสังคม

สํานัก
การศึกษา

สํานัก
การศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษให้เกิด
ความเข้มแข็ง

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2558
(บาท)
เด็กและเยาวชน
80,000
จํานวน 50-60 คน (เงินรายได้)

2559
(บาท)
80,000
(เงินรายได้)

เด็ก เยาวชน ใน
เขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

30,000
(เงินรายได้)

30,000
(เงินรายได้)

60,000
(เงินรายได้)

60,000
(เงินรายได้)

จัดกิจกรรมเข้า
110,000
ค่ายพักแรมลูกเสือ (เงินรายได้)
เนตรนารี ยุว
กาชาดของ
นักเรียนชั้น
ป.4 – ป.6 และ
ม.1 – ม.3
โรงเรียนในสังกัด

110,000
(เงินรายได้)

4

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์เยาวชน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

5

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนได้ตระหนักและมี
ทัศนคติที่ดีต่อสังคม รู้จักหน้าที่
ของตนเอง

6

โครงการส่งเสริมชุมชนให้
เข้มแข็งปลอดน้ําอัดลมและ
เครื่องดื่มรสหวาน

เพื่อปลูกจิตสํานักที่ถูกต้องใน
เด็ก เยาวชน
การดื่มน้ําอัดลม และเครื่องดื่มที่ ประชาชนทั่วไป
มีรสหวาน

7

โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ ยุวกาชาดให้มี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
เยาวชนในวัยเรียนให้รู้จักมีวินัย
และสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2560
(บาท)
80,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม เด็กและเยาวชนมีส่วน
สํานัก
(เงินรายได้) กิจกรรม
ร่วมและพัฒนาตนเอง การศึกษา
ในการดําเนินกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและ
ส่วนรวม
30,000 ความพึงพอใจของ เยาวชนได้ร่วมแสดง
สํานัก
(เงินรายได้) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ออกในกิจกรรมที่
การศึกษา
สร้างสรรค์รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและมีทัศนคติที่
ดีงาม
60,000 ร้อยละของ เด็ก
เด็ก เยาวชน
สํานัก
(เงินรายได้) เยาวชน ประชาชนที่ ประชาชนมีการ
การศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (งานกิจการ
ในการดื่ม
นักเรียน)
110,000 ร้อยละของลูกเสือ นักเรียนในสังกัดเข้า
สํานัก
(เงินรายได้) เนตรนารี ที่เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมได้รับการ การศึกษา
กิจกรรมได้รับการ ปลูกฝังด้านคูณธรรม (งานกิจการ
ปลูกฝังด้าน
จริยธรรม รวมถึงการรู้ นักเรียน)
คุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีในหมู่คณะ

ที่
8

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนเข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์
ปลูกฝังความรักชาติมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีความนิยมไทย มี
วินัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ลูกเสือ เนตรนารี
ในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน
1 หมู่ (10 คน)

งบประมาณ
2558
(บาท)
20,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
20,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2560
(บาท)
20,000 ร้อยละของลูกเสือ
(เงินรายได้) เนตรนารี ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
กิจกรรมมีความรัก
ชาติ เป็นพลเมืองดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปลูกฝังความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ความนิยมไทย มี
คุณธรรม จริยธรรม
พลเมืองดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
การศึกษา
(งานกิจการ
นักเรียน)

แนวทางการพัฒนา 2.3 ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปลูกฝังปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

งบประมาณ
2558
(บาท)
100,000
(เงินรายได้)

2559
(บาท)
100,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2560
(บาท)
100,000 ร้อยละของนักเรียน
(เงินรายได้) ทีน่ ําหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
การศึกษา

