ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนา 8.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการนันทนาการใน
ชุมชน

2

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีกิจกรรม
นันทนาการ
2. เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง
กายพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่
ประชาชน
3. เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล
มีอุปกรณ์กีฬาสําหรับใช้เล่น
กีฬาในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
47 ชุมชน

เพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่ ก่อสร้างปรับปรุงที่
อาศัยให้กับผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตติ าม อยูอ่ าศัยให้แก่ผู้ที่
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ได้รบั คัดเลือก
ปีละ 1 หลัง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 ร้อยละ 100 ของ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ชุมชนในเขต
เทศบาล ได้รับ
อุปกรณ์กีฬา และ
มีกิจกรรม
นันทนาการ

100,000
(เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

100,000 จํานวนบ้าน(หลัง)
(เงินรายได้) ทีไ่ ด้ทําการ
ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงแก่
ผู้ด้อยโอกาส

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มโี อกาสเล่น
กีฬาและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ
2. ประชาชนได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านกีฬา
3. ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬา
สําหรับใช้ในชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน

ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
คัดเลือกมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

งานพัฒนา
ชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่
3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ความเดือดร้อนผู้ที่ประสบ
ไร้ที่พึ่ง
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
50 ครอบครัว

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 1. เพื่อส่งเสริมและดําเนินงาน - ดูแลผูส้ ูงอายุใน
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ด้านผูส้ ูงอายุในชุมชนเน้นการ ชุมชนๆ ละ 40 คน
ผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ ทํางานเชิงรุกเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน โดยเป็นการทํางาน
ร่วมกันระหว่างเทศบาล
ชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการ โดยเริม่ จาก
ชุมชนเป็นฐานรากพัฒนา
ทักษะควบคู่กันไปอย่าง
ต่อเนื่อง
3. เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุให้เกิดความภาคภูมิใจ
ที่สามารถทําประโยชน์ได้

2558
(บาท)
100,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
2559
2560
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้)

300,000 300,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้)

300,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนครอบครัว
ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมได้
รับการบรรเทาความ
เดือดร้อน

งานสังคม
สงเคราะห์

ร้อยละ 60
ของผู้สูงอายุใน
ชุมชนที่เข้ารับการ
บริการจากศูนย์ฯ
ได้รับการดูแลใน
รูปแบบสวัสดิการ
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุฯได้รับ
สวัสดิการรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

งานส่งเสริม
ฯ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้สูงอายุ อผส.
ในชุมชนหนองยาง
จํานวน 30 คน

5

โครงการศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
ชุมชนหนองยาง

1. เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู
ผู้สูงอายุในชุมชนหนองยางให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ชุมชน ประชาชน ผู้สูงอายุ
อผส. อสม. ได้เข้ามาเอาใจใส่
ร่วมดูแลปูชนียบุคคลของ
ชุมชน ร่วมกับภาครัฐ เอกชน
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้รบั
การจัดสวัสดิการอย่าง
ครอบคลุมเหมาะสม

6

โครงการศูนย์ส่งเสริมและ
บริการชุมชนบ้านโนนสํานัก

1. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการจัด ผู้สูงอายุ , คนพิการ
กิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ ประชาชน ในชุมชน
ทั้ง 7 ชุมชน
คนพิการ ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ น
โนนสํานัก,
สะพานขาว
เรียน รูร้ ะหว่างกัน และเกิด
การบูรณาการของทุกภาคส่วน คุ้มกลาง,กุดหวาย,
เพื่อนําสวัสดิการลงไปสู่กลุ่ม
โนนสวรรค์,
เป้าหมายอย่างต่อเนื่องสู่
เมืองใหม่ฯ
คุณภาพชีวิตที่ดี
โนนสําราญ
จํานวน 50 คน

งบประมาณ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้)

100,000 100,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ผู้สูงอายุ อผส. ใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุ อผส. ในชุมชน งานส่งเสริม
หนองยาง ได้รับ
ฯ
สวัสดิการจากภาครัฐ
เอกชน และหน่วยงานที่
กอง
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สวัสดิการ
ครอบคลุม
สังคม

ร้อยละ 60
ของผู้สูงอายุ
คนพิการ
ประชาชนใน
ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพและสุข
ภาวะที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุ คนพิการ
ประชาชน ได้รบั การเอา
ใจใส่ดูแลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ทําให้เกิด
คุณภาพชีวิต มีสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดีขึ้น

งานส่งเสริม
ฯ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7

โครงการศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ
ชุมชนทุ่งนาดี

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการจากภาครัฐลงสู่
ชุมชนแบบรูปธรรมตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด
เรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

8

โครงการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดู
งาน
-กิจกรรมคัดเลือกผู้สูงอายุ
สุขภาพดี
-กิจกรรมคัดเลือกผู้สูงอายุ
ทักษะเยี่ยม
-กิจกรรมประกวดเทพีทรง
คุณค่า ธิดาชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการแก่ผสู้ ูงอายุ คน
พิการ เด็ก เยาวชน สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างครอบคลุมและ
ยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ คน
พิการ และผู้ดูแลคนพิการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้สูงอายุชุมชน
ทุ่งนาดี

ผู้สูงอายุ
คนพิการ เด็ก
เยาวชน สตรี
และผูด้ ้อยโอกาสใน
ชุมชนทั้ง 47 ชุมชน

งบประมาณ
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้)

400,000
(เงินรายได้)

400,000
(เงินรายได้)

400,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60
ของผู้สูงอายุใน
ชุมชนทุ่งนาดีที่เข้า
ร่วมโครงการ

1. ทําให้สมาชิกได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน
2. ทําให้สมาชิกได้รับ
สวัสดิการจากภาครัฐ
ตรงตามวัตถุประสงค์
และกลุม่ เป้าหมาย
3. ทําให้สมาชิกได้รับ
การถ่ายทอดและเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

งานส่งเสริม
ฯ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับสวัสดิการ

เกิดแนวคิดในการรวม
กลุ่มจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลสมาชิก เกิดการ
พึ่งพาอาศัยกัน

งานส่งเสริม
ฯ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-กิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตคนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการ
-กิจกรรมคัดเลือกคนพิการ
ต้นแบบ
-กิจกรรมจัดตั้งชมรมคน
พิการในเขตเทศบาล
-กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะแก่
ผู้ดูแลคนพิการในครอบครัว
งบกลาง
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผสู้ ูงอายุ
ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน

3,333 คน
21,733,600 23,533,600 25,333,600
เงินอุดหนุน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
ตามนโยบายรัฐบาล อุดหนุน)
อุดหนุน)
อุดหนุน)
3,333 คน

3,585 คน

3,833 คน

ผู้สูงอายุที่รับเบี้ย
ได้รับเงินเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุ เขตเทศบาลที่
ลงทะเบียน ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ

งานสังคม
สงเคราะห์
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ

- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่
ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผตู้ ิดเชื้อ
ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
723 คน
เงินอุดหนุน
ตามนโยบายรัฐบาล

80 คน

2558
(บาท)
4,338,000
(เงิน
อุดหนุน)

งบประมาณ
2559
(บาท)
4,494,800
(เงิน
อุดหนุน)

2560
(บาท)
5,538,000
(เงิน
อุดหนุน)

723 คน

823 คน

923 คน

480,000
(เงินรายได้)

528,000
(เงินรายได้)

540,000
(เงินรายได้)

80 คน

88 คน

90 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้พิการ
ที่รับเบี้ย
ได้รับเงินเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

ร้อยละ 100 ของผู้พิการ
ในเขตเทศบาลที่
ลงทะเบียนฯ ได้รับเบี้ย
ยังชีพ

งานสังคม
สงเคราะห์

ผู้ติดเชื้อที่รับเบี้ย
ได้รับเงินเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

ร้อยละ 100 ของผู้ติด
เชื้อในเขตเทศบาลที่ยื่น
ขอรับเบี้ยยังชีพ

งานสังคม
สงเคราะห์

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แนวทางการพัฒนา 8.2 พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เครือข่ายสตรี
-กิจกรรมประชุมเครือข่ายสตรี
-กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
-กิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย
-กิจกรรมสตรีทําดีเพื่อ
ประชาชน
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
สตรี
-กิจกรรมจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการเพื่อสตรีและ
ครอบครัว

1. เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
งานของเครือข่ายสตรี
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิต
สํานึกของสตรีต่อการมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนทุก
มิติ
3.เพื่อส่งเสริมการออมและให้
มีบริการด้านสวัสดิการของ
สตรี

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
-กิจกรรมประกวดดนตรี
-กิจกรรมเยาวชนอาสา
-กิจกรรมรณรงค์ในวันสําคัญ
ต่างๆ
-กิจกรรมปฏิบัติธรรมฝึกจิต
ภาวนา
-กิจกรรมเยาวชนดูแลใส่ใจ
ผู้สูงอายุ

1. อบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน
2. จัดตั้งคณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
สามารถแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สมาชิกเครือข่าย
สตรี
จํานวน 235 คน

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล
47 ชุมชน

2558
(บาท)
150,000
(เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000 ร้อยละ 60 ของ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) สมาชิกเครือข่าย
สตรีทเี่ ข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วม
ในการดําเนิน
กิจกรรม

100,000
(เงินรายได้)

100,000 ร้อยละ 60 ของ
(เงินรายได้) เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมาชิกเครือข่ายสตรีมี
การดําเนินงานเป็น
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนทุก
มิติ

งานสังคม
สงเคราะห์

ทําให้เด็กและเยาวชน
ได้มีความรู้ และ
สามารถแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง

งานพัฒนา
ชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ทําให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
เครือข่ายคุณภาพชีวิต
2. ทําให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูน
องค์ความรู้และส่งเสริม
ทักษะในการดําเนินงาน

งานพัฒนา
ชุมชน

-กิจกรรมส่งเสริมและจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชน
3

โครงการพัฒนาเครือข่าย
คุณภาพชีวิต

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาเครือข่ายคุณภาพชีวิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูน
องค์ความรู้และส่งเสริมทักษะ
ในการดําเนินงาน

ส่งเสริมสนับสนุน
50,000
เครือข่ายอย่างน้อย (เงินรายได้)
4 เครือข่าย

50,000
(เงินรายได้)

50,000 ให้ความรู้กับ
(เงินรายได้) เครือข่ายคุณภาพ
ชีวิตไม่น้อยกว่า
60%

กอง
สวัสดิการ
สังคม

แนวทางการพัฒนา 8.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
เทศบาล
2. เพื่อให้บริการประชาชน
นอกเวลาราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2558
โครงการ)
(บาท)
บริการและรับฟัง
300,000
แนวทางการพัฒนา (เงินรายได้)
ครบ 47 ชุมชน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000 ร้อยละ 100 ของ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) ชุมชนได้รับการให้
บริการและรับฟัง
ปัญหาความต้อง
การในชุมชน
ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน

โครงการสนับสนุนการจัดทํา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการมี ชุมชนมีการทบทวน 100,000
แผนชุมชน
ส่วนร่วมในการจัดทําแผน
การจัดทําแผนชุมชน (เงินรายได้)
ชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนา
47 ชุมชน
ชุมชนของตนเอง

100,000
(เงินรายได้)

โครงการจัดทําฐานข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

200,000
(เงินรายได้)

สํารวจและจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐาน เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

47 ชุมชน

200,000
(เงินรายได้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนวทางการ
พัฒนาและได้รับบริการ
นอกเวลาราชการ

งานพัฒนา
ชุมชน

100,000 ร้อยละ 70 ของ
(เงินรายได้) ชุมชนในเขต
เทศบาล มีแผน
ชุมชนที่มีคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนชุมชน
เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง

งานพัฒนา
ชุมชน

200,000 จัดเก็บข้อมูลได้
(เงินรายได้) ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาล

มีข้อมูลความจําเป็น
พื้นฐานของประชาชนใน
เขตเทศบาลเพื่อใช้ใน
การพัฒนาชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่
4

5

6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการชุมชนผาสุก

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่
ของคนในชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองในชุมชน
1. เพื่อฝึกอบรมและเพิ่มทักษะ
ในการทํางานแก่ผู้นําชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นําชุมชนเกิด
ประสบการณ์และแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ชุมชนในเขต
เทศบาล
จํานวน 47 ชุมชน

คณะกรรมการ
ชุมชน
จํานวน 230 คน

2558
(บาท)
70,000
(เงินรายได้)

600,000
(เงินรายได้)

โครงการส่งเสริมครอบครัว 1. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวที่เข้า จํานวนครอบครัว
80,000
คุณธรรม
ร่วมกิจกรรมได้ทํากิจกรรมด้าน ภายในเขตเทศบาล (เงินรายได้)
พุทธศาสนาร่วมกัน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
2. เพื่อให้ครอบครัวผู้เข้าร่วม
47 ชุมชน
กิจกรรมได้ปฏิบัติธรรมฝึกจิต
กรรมฐานตามหลักศาสนา
3. เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000 ร้อยละ 60 ของ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) ผูท้ ี่เข้าร่วม
โครงการ มี
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน
600,000
(เงินรายได้)

80,000
(เงินรายได้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง มีความสามัคคี
กลมเกลียวกันในชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน

600,000 ร้อยละ 60 ของ
(เงินรายได้) คณะกรรมการ
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการชุมชน
ได้รับความรู้ และมี
ประสบการณ์ มีทักษะ
ในการทํางานพัฒนา
ชุมชนของตน

งานพัฒนา
ชุมชน

80,000 ร้อยละ 60 ของ
(เงินรายได้) ครอบครัวที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

1. ทําให้ครอบครัวที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้มสี ุขภาพ
ทางจิตใจมีหลัก
คุณธรรมเป็นที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจ
2. ทําให้ครอบครัวที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก
ถึงคุณธรรมความดีงาม
ในชีวิต สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้ชีวิตสงบ
ร่มเย็น และเกื้อกูล
ตนเองและสังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม
งานพัฒนา
ชุมชน
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7

โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว
- คัดเลือกพ่อตัวอย่าง
- คัดเลือกแม่ตัวอย่าง
- คัดเลือกครอบครัวอบอุ่น
- คัดเลือกลูกกตัญญู
- เข้าค่ายครอบครัว

1. เพื่อส่งเสริมการสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง และสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัว ลด
ปัญหาสังคมให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด
2. เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลซึ่ง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมรับรู้

โครงการเรียนรู้เรื่องรักใน
วัยเรียน

1. เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้
ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความรักและ
เพศสัมพันธ์
2. เพื่อให้เยาวชนนําความรูไ้ ป
ปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
3. เพื่อสร้างความตระหนักและ
องค์ความรู้เรื่องบทบาทและ

8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2558
โครงการ)
(บาท)
ครอบครัวในเขต
100,000
เทศบาล 47 ชุมชน (เงินรายได้)

เด็กและเยาวชน
จํานวน 100 คน

70,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 1. ร้อยละ 60 ของ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) ครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
การส่งเสริม
แนวคิดการสร้าง
ครอบครัวให้
อบอุ่น และได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน
2. จํานวน
ครอบครัวที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็น
ต้นแบบและร่วม
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ใน
ชุมชน
70,000
(เงินรายได้)

70,000 ร้อยละ 60 ของ
(เงินรายได้) จํานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ครอบครัวที่เข้าร่วม
โครงการได้มีกจิ กรรม
ร่วมกันเกิดความอบอุ่น
ในครอบครัว ลดปัญหา
ด้านสังคมและยาเสพติด

งานพัฒนา
ชุมชน

1. เด็กและเยาวชนทั่วไป
มีทักษะและภูมิคมุ้ กันใน
การจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ
2. เด็กและเยาวชนที่เข้า
รับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ

งานพัฒนา
ชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
คุณค่าของความเป็นชาย-หญิงใน
สังคม พัฒนาการทางเพศ การ
จัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทาง
เพศ พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของ
วัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ป้องกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

