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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ประชาชนให้มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสําคัญ
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มอาชีพให้แก่ชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนมีแนวคิดในการประกอบอาชีพเสริม เกิดอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
- จัดกิจกรรมอบรมอาชีพแก่เยาวชน หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว จํานวน ๑ ครั้ง
- จัดกิจกรรมอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป หลักสูตรอาชีพระยะสั้น จํานวน ๑๒ ครั้ง ฝึกอบรมอาชีพ ดังนี้ การ
ทําปาท่องโก๋ การทําขนมดอกจอก
- จัดกิจกรรมแก่ผู้ประกอบการรายย่อย หลักสูตร การพัฒนาธุรกิจรายย่อย จํานวน ๑ ครั้ง
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ว่างงานหรือประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จํานวน ๒๓๐ คน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
- ฝึกอาชีพเยาวชน จํานวน ๒๕ คน
- ฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป ครั้งละ ๓๐ คน
- ฝึกอบรมการส่งเสริมธุรกิจรายย่อยแก่ผู้ประกอบการ จํานวน ๒๐ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการประกอบอาชีพเสริม
- เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับความรู้มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจของตน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
- ประชาชนทั่วไป ๒๓๐ คน / ประชาชนทั่วไป ๓๙๐ คน , ผู้ประกอบการรายย่อย
๒๐ คน
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๗.๔ ระยะเวลาดําเนินการ...
๗.๔ ระยะเวลาดําเนินการ
- ฝึกอาชีพเยาวชน วันที่ ๒๓-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
- ฝึกอาชีพระยะสั้น ๑๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๔
- ฝึกอบรมการส่งเสริมธุรกิจรายย่อยแก่ผู้ประกอบการ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- ประชาชนหรือผู้ที่สนใจในการมีอาชีพเสริม
- เยาวชนที่ต้องการมีอาชีพเสริมระหว่างปิดภาคเรียน
- ผู้ประกอบการรายย่อย
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๒๒,๙๒๗ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
การฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นอาชีพที่ประกอบกันเป็นธุรกิจทีต่ ้องใช้ความรู้หรือทักษะทีต่ ้องการฝึกฝนอบรมพอสมควร
เช่น อาชีพทําของที่ระลึกด้วยวัสดุที่มีในท้องถิ่น การประกอบอาหาร จึงควรมีการอบรมเพิม่ เติมเพือ่ เพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ
ให้สามารถพัฒนาและประกอบกิจการเป็นของตนเองได้
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน

*****************
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อย
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ประชาชนให้มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสําคัญ
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวผู้มรี ายได้น้อย
- เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพแก่ครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อย
- เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ครอบครัวผู้มรี ายได้น้อยและบุตรหลานในครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อย
- เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและดูแลพัฒนาการของเด็กในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยดําเนินการ ดังนี้
- ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค
- มอบทุนประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
- อุปกรณ์การเรียนการสอน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
- ครอบครัวผู้มรี ายได้น้อย จํานวน ๕๐ ครอบครัว
- ครอบครัวเด็กแรกเกิดตามชุมชนทั้ง ๔๖ ชุมชน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อยที่ได้รับการช่วยเหลือ
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จํานวน ๕๐ ครอบครัว , ครอบครัวเด็กแรกเกิดในชุมชนทั้ง ๔๖ ชุมชน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
- ครอบครัวผู้มรี ายได้น้อยที่มีฐานะยากจนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน
- ออกเยี่ยมบ้านและครอบครัวเด็กแรกเกิดตามชุมชนต่าง ๆ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและให้กําลังใจแก่
สมาชิกในครอบครัว
๗.๔ ค่าเป้าหมาย...
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๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ๔๖ ชุมชน / ครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อยในเขตเทศบาล โดยมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค (เด็กแรกเกิด) จํานวน ๖๒ ราย , มอบทุนประกอบอาชีพ รายละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๗ ราย
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาล โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (เด็กแรกเกิด)
- เดือน พ.ย. ๒๕๕๓
จํานวน ๑๖ ราย
- เดือน ม.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๑๐ ราย
- เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๙ ราย
- เดือน พ.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๖ ราย
- เดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
จํานวน ๙ ราย
- เดือน ก.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๗ ราย
- เดือน ส.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๕ ราย
มอบทุนประกอบอาชีพ รายละ ๒,๐๐๐ บาท
- เดือน ม.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๑ ครอบครัว
- เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
จํานวน ๑ ครอบครัว
- เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๑ ครอบครัว
- เดือน เม.ย. ๒๕๕๔
จํานวน ๑ ครอบครัว
- เดือน ก.ค. ๒๕๕๔
จํานวน ๑ ครอบครัว
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- ครอบครัวผู้มรี ายได้น้อย และครอบครัวเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล ๔๖ ชุมชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๓๒,๘๙๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
ในการแจ้งเกิดเด็ก ไม่ได้ระบุว่าอยู่ในเขตเทศบาลหรือไม่ อยู่ชุมชนไหน ทําให้เป็นอุปสรรคในการติดตาม และล่าช้า
อยากให้ลงหมายเลขโทรศัพท์บิดา – มารดา ของเด็กไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการติดตามเพื่อมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
******************
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (คัดเลือกผู้พิการตัวอย่าง)
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและได้รับบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้าน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ และส่งเสริมให้กําลังใจแก่ผู้พิการทุกประเภท
- เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคมได้ตระหนัก
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ
- เพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วทางสื่อต่าง ๆ
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ / ชุมชนให้ผู้พิการได้รับทราบ
- ชุมชนส่งรายชื่อผู้พิการเพื่อร่วมกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม
- กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม
- เจ้าหน้าที่จัดหาข้อมูลของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการและดูสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
- คัดเลือกผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการนํากรรมการลงพื้นที่เพื่อดูสภาพความเป็นจริง
- ประกาศผลผู้พิการตัวอย่าง เชิญผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินขวัญถุง
- ประชาสัมพันธ์ผู้พิการตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๔ ทางสื่อต่าง ๆ
ผู้พิการที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
- พิการทางการมองเห็น
- พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย
- พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย
- พิการทางสติปัญญา
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้พิการในชุมชนเขตเทศบาล ทั้ง ๔๖ ชุมชน

๗) ตัวชี้วัด...
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๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ผู้พิการ จํานวน ๒๖๗ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
- ผู้พิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขนึ้ และเป็นการเชิดชูเกียรติ คุณงามความ
ดีของผู้พิการให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พิการรายอื่น ๆ หรือบุคคลทั่วไป
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ผู้พิการในเขตเทศบาล ๔๖ ชุมชน / คัดเลือกผู้พิการตัวอย่าง , นําผู้พิการทัศนศึกษาดูงาน , ออกเยี่ยม
ครอบครัวผู้พิการ
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ
- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) มอบโล่พร้อมใบประกาศ และเงินรางวัล โดยแยกเป็น
- รางวัลที่ ๑ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาล ๔๖ ชุมชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๒๓,๖๕๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

*******************
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รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและได้รับบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้าน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อทราบจํานวนผู้พิการที่ประสบปัญหาในแต่ละชุมชน
- เพื่อให้โอกาสผู้พิการได้รบั ความรู้ มีอาชีพอิสระ ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการและมีกิจกรรมร่วมกันในวันสําคัญ
- เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น
- เพื่อให้ผู้พิการและครอบครัวได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รบั บริการจากหน่วยงานจากภาครัฐ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นขวัญกําลังใจสําหรับผู้พิการที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมให้ได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชู
เกียรติ
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
- สํารวจข้อมูลผู้พิการทีส่ ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
- อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ
- จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้พิการตัวอย่าง
- จัดกิจกรรมนําผู้พิการทัศนศึกษาดูงาน
- จัดกิจกรรมเยี่ยมครอบครัวผู้พิการในชุมชน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้พิการในชุมชนเขตเทศบาล ทั้ง ๔๖ ชุมชน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ผู้พิการ จํานวน ๒๖๗ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
เชิงปริมาณ
- ผู้พิการ จํานวน ๒๖๗ คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้พิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
- ให้โอกาสผู้พิการได้รบั สวัสดิการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและรวมกลุม่ กันได้อย่างยั่งยืน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย...
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๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ผู้พิการในเขตเทศบาล ๔๖ ชุมชน / คัดเลือกผู้พิการตัวอย่าง , นําผู้พิการทัศนศึกษาดูงาน , ออกเยี่ยม
ครอบครัวผู้พิการ
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๒๓,๖๕๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
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เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและได้รับบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้าน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อทราบจํานวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาในแต่ละชุมชน
- เพื่อให้โอกาสผู้สูงอายุได้รับความรู้ มีอาชีพอิสระ ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมร่วมกันในวันสําคัญ
- เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้
- เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับบริการจากหน่วยงานจากภาครัฐ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นขวัญกําลังใจสําหรับผู้สูงอายุที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมให้ได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชู
เกียรติ
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
- สํารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
- อบรมให้ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุ
- จัดมอบการ์ดอวยพรให้แก่ผู้สูงอายุ
- นําผู้สูงอายุเข้าวัด อบรมอาชีพ และถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ทั้งภายในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล
- เยี่ยมครอบครัวผูส้ ูงอายุในชุมชน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง ๔๖ ชุมชน จํานวน ๔๐๐ คน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่เข้าร่วมโครงการและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ผู้สูงอายุ จํานวน ๔๐๐ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
เชิงปริมาณ ผูส้ ูงอายุ จํานวน ๔๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้านพร้อมกัน
- ให้โอกาสผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและรวมกลุ่มกันได้อย่าง
ยั่งยืน
- เกิดการเปลี่ยน...
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาสู่ลูกหลานหรือคนรุ่นหลังได้
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
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ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ๔๖ ชุมชน / พาผู้สูงอายุเข้าวัดตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ,
มอบการ์ดอวยพรปีใหม่ให้แก่ผสู้ ูงอายุ ตั้งแต่อายุ ๘๕ ปีขึ้นไป , ออกเยี่ยมบ้านและครอบครัวผู้สูงอายุตามชุมชนต่าง ๆ
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ในเขตเทศบาล ๔๖ ชุมชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ
๘๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง
๖๒,๒๙๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

*******************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
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๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและได้รับบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้าน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า – เย็นกลับ เริม่ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ – วันพุธ
(เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทางร่างกายให้แข็งแรง จิตใจ
แจ่มใส อารมณ์เบิกบานอยู่อย่างมีความสุขในสังคมร่วมกับบุคคลอืน่ ๆ ได้
- เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการในอนาคต
- เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานและครบวงจร สร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และขยายผลไปสู่ชุมชน
อื่น ๆ ในเขตเทศบาล
- เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลทัว่ ไป
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
- ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการทําอาหาร และดูแลผูส้ ูงอายุในศูนย์
- จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์
- ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์และบริเวณศูนย์จนสามารถใช้การได้ดี
- นําผู้สูงอายุจัดทําสวนสมุนไพร พืชสมุนไพรเพื่อนํามาใช้ภายในศูนย์และฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี
- จัดหากิจกรรมนันทนาการและสันทนาการสําหรับผู้สูงอายุให้พัฒนาทักษะ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ดํารงชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
๖) กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้สูงอายุในชุมชนหนองตะมะ จํานวน ๔๐ คน
- ผู้สูงอายุในชุมชนหนองยาง จํานวน ๔๐ คน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของผูส้ ูงอายุในชุมชนที่เข้ารับการบริการจากศูนย์ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ผู้สูงอายุ จํานวน ๔๐๐ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้…

๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
เชิงปริมาณ
- ผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ จํานวน ๔๐ คน
- ผู้สูงอายุชุมชนหนองยาง จํานวน ๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
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- ผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน ที่มีศูนย์ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องเกิดเป็น
การบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
- ผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ จํานวน ๔๐ คน
- ผู้สูงอายุชุมชนหนองยาง จํานวน ๔๐ คน
รวมดําเนินการจริง ๒ ศูนย์ฯ จํานวน ๘๐ คน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔
๘) ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- ผู้สูงอายุในชุมชนหนองตะมะ
จํานวน ๔๐ คน
- ผู้สูงอายุในชุมชนหนองยาง
จํานวน ๔๐ คน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๔๒๐,๐๐๐ บาท (โอนงบประมาณเพิ่มจํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา

94
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและได้รับบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้าน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ใน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมแสดงพลังในความจงรักภักดี โดยก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ภายใต้ “ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา”
- เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของเทศบาลเมืองศรีสะเกษในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กับประชาชน ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๕) ผลการดําเนินโครงการ
- ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ และผ่านการคัดเลือกจากประชาคมท้องถิ่น
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อยโอกาสที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ที่ผา่ นการคัดเลือกจากประชาคมชุมชน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส จํานวน ๑ ราย
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกมีคณ
ุ ภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส จํานวน ๑ ราย
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากไร้
๙) งบประมาณ...

๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๙๘,๕๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการได้รบั ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยยังมีอีกเป็นจํานวนมาก
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง

ศรีสะเกษ
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*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการก่อสร้างปรับปรุงและจัดทําสิง่ อํานวยความสะดวกให้ผู้พิการเข้าถึงได้
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและได้รับบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้าน
๔) วัตถุประสงค์
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- เพื่ออํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับผู้พิการทีเ่ ข้ามารับบริการจากสํานักงานเทศบาลเมือง
๕) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ห้องสุขาสําหรับผู้พิการ จํานวน ๑ แห่ง
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้พิการที่เข้ามารับบริการจากสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้พิการได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ห้องสุขาสําหรับให้บริการผู้พิการ ผู้สูงอายุ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ห้องสุขาสําหรับผู้พิการ จํานวน ๑ ห้อง
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ ที่เข้ามารับบริการจากสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการในชุมชน
๔) วัตถุประสงค์
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- เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนในกรณีไม่สามารถขอรับบริการของเทศบาลได้ในวันทําการปกติ
- เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง
- เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการเร่งด่วนของทางราชการ
๕) ผลการดําเนินโครงการ
- จัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ รวม ๑๒ ครั้ง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมลงพื้นที่รับทราบปัญหาและความต้องการจากประชาชน
- กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน โดยนําบริการ ดังนี้
- การฝึกอาชีพระยะสั้น
- การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การบริการตัดผม
- การบริการซ่อมแซมเสื้อผ้า
- การจําหน่ายตราไปรษณียากร และสินค้าที่ระลึก
- การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์
- การแสดงจากโรงเรียนและชุมชนเป้าหมาย
- กิจกรรมเสวนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๔๖ ชุมชน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ออกหน่วยให้บริการประชาชน , รับฟังปัญหาและความต้องการจากประชาชน , เสวนารับฟัง
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
- ประชาชนได้รับบริการในชุมชน
- สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการจากประชาชน
- ประชาชน...

- ประชาชนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ออกให้บริการ / รับฟังปัญหาจากประชาชนทั้ง ๔๖ ชุมชน
ดําเนินการจริงทั้ง ๔๖ ชุมชน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ
ออกหน่วยบริการประชาชน ๑๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๓
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ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
- หน่วยงานภาครัฐที่ออกร่วมให้บริการประชาชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๒๙๘,๕๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
บางชุมชนประชาชนไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่ทราบข่าวสารจากทางเทศบาล ควรมีช่องทาง
การสื่อสารเพิม่ เติม หรือเพิ่มการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการนันทนาการในชุมชน

99
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการในชุมชน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มโี อกาสเล่นกีฬาและออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อสร้างเสริมความเป็นพวกพ้องเดียวกัน เกิดความรัก ความสามัคคี ความรูส้ ึกผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มีการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพใน
ระดับสูงต่อไป
๕) ผลการดําเนินโครงการ
- มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๔๖ ชุมชน
- จัดการแข่งกีฬา “ชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕” ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน
คือ กีฬาฟุตบอล ๗ คน ประเภทประชาชน และ ประเภทมวลชน
- จัดการแข่งขันกีฬาสตรีทฟุตบอล ครั้งที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ , ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับอุปกรณ์กีฬา
- ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์เกิดการพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาและออกกําลังกาย
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
- ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน ๓๐๐ คน
ดําเนินการจริง ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน ๔๗๕ คน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้อง...

๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๒๗๘,๖๓๐ บาท
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๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
งบประมาณในการดําเนินโครงการน้อยทําให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้หลายประเภท อีกทั้งยังมีทีมจากพื้นที่
ใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกมา
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
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๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการในชุมชน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อสืบค้นภูมิป้ญญาท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทําฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- เพื่อรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ คุณค่า ของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนาธรรมท้องถิ่น
๕) ผลการดําเนินโครงการ
- สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๔๕ ราย
- จัดเสวนา “การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”
- จัดกิจกรรม มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดทําหนังสือรวบรวมข้อมูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตเทศบาลฯ
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๔๕ ราย , มีข้อมูลด้านสถานที่สําคัญในเขตเทศบาลฯ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
จัดทําฐานข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในเขตเทศบาล
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในชุมชน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
๙) งบประมาณ...

๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๒๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
งบประมาณในการดําเนินโครงการมีจํากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรวบรวมและจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชนอย่างต่อเนื่องและศึกษาดูงาน
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
๔) วัตถุประสงค์

103
- เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล นําไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จในชุมชนของตนเองต่อไป
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการเรียนรู้เข้าใจและนําประสบการณ์ทไี่ ด้พบเห็น
จากการศึกษาดูงาน นํามาประยุกต์ปรับใช้กับชุมชนของตนเอง
- เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในแนวทางการพัฒนาชุมชน นําไปสูก่ ารปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จในชุมชนของตนเอง
๕) ผลการดําเนินโครงการ
- จัดฝึกอบรมประจําเดือน จํานวน ๕ ครั้ง
- จัดทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนยืสาธิต
สหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
- จัดทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ การบริหารจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
พัฒนา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔
๖) กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการชุมชน จํานวน ๔๖ ชุมชน
๗) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด
๗.๒ ผลผลิตที่ได้
คณะกรรมการชุมชน จํานวน ๑๓๘ คน
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
คณะกรรมการชุมชนเกิดประสบการณ์ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
คณะกรรมการชุมชน จํานวน ๑๓๘ คน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ
- ฝึกอบรมประจําเดือน จํานวน ๕ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๓...

ครั้งที่ ๓ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๔
- จัดทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์สาธิตสหกร์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
- จัดทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๔๖ ชุมชน
- ประชาชนในเขตเทศบาล
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
*************

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
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๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
- เพื่อส่งเสริมยกย่องบทบาทของพ่อและแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสถาบันครอบครัว
- เพื่อลดปัญหาทางสังคมและส่งเสริมเด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
๕) ผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาสถาบันครอบครัว / เข้าค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มครอบครัวผู้มรี ายได้น้อย จํานวน
๓๕ ครอบครัว
๖) กลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแนวคิดการสร้างครอบครัวอบอุ่น เกิดความสามัคคี ลดปัญหาทาง
สังคม
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ครอบครัวในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๕ ครอบครัว
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๑๐๒,๓๒๘ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการบางครอบครัวไม่สามารถมาครบทั้งครอบครัวได้
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
***************
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (การคัดเลือกครอบครัวอบอุ่น)
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๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นให้เป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆ ต่อไป
- เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เกิดแนวคิดในการสร้างครอบครัว
อบอุ่น
- เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท หน้าที่ของครอบครัว ซึ่งเป็นเสมือนรากแก้วของสังคม
- เพื่อให้สถาบันครอบครัว ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ คุณค่าของการมีครอบครัวทีส่ มบูรณ์ อบอุ่น มั่นคง
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดยี ิ่งของสังคม
๕) ผลการดําเนินโครงการ
- ดําเนินการคัดเลือกครอบครัวอบอุ่นในเขตเทศบาล จํานวน ๓ ครอบครัว
- มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ครอบครัวอบอุ่นที่ไดรับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวต้นแบบในการสร้างครอบครัว
อบอุ่น
๖) กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ครอบครัวต้นแบบในการสร้างครอบครัวอบอุน่
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ครอบครัวในเขตเทศบาล ชุมชนละ ๑ ครอบครัว / ดําเนินการจริง จํานวน ๑๑ ครอบครัว
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ , ครอบครัวในเขตเทศบาลฯ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๔,๒๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
มีครอบครัวทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกครอบครัวอบอุ่นเป็นจํานวนน้อย
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
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๑)
๒)
๓)
๔)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (กิจกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการระลึกถึงพระคุณและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว
- เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลัง
- เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สาํ นึกหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะเป็นพ่อ
- เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการดํารงชีวิตที่เป็นต้นแบบในการสร้างความสําเร็จเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป
๕) ผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน ๓ ราย และประกาศเกียรติคณ
ุ ให้เป็นบุคคลทีเ่ ป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม
๖) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ มีบุคคลที่เป็นพ่อแบบในการนําครอบครัวประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ครอบครัวในเขตเทศบาล ชุมชนละ ๑ คน / ดําเนินการจริง จํานวน ๒๓ ราย
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ประชาชนในเขตเทศบาล , บุคคลที่เป็นต้นแบบ พ่อตัวอย่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๓,๖๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว (กิจกรรมการคัดเลือกแม่ตัวอย่าง)
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องบุคคลซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน
- เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อครอบครัว
- เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการดํารงชีวิตที่เป็นต้นแบบในการสร้างความสําเร็จเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป
๕) ผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๒ ประเภท คือ แม่ผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และแม่ผู้มี
ความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และประกาศเกียรติคณ
ุ ให้เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
๖) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ มีบุคคลที่เป็นแม่แบบในการนําครอบครัวประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
ครอบครัวในเขตเทศบาล ชุมชนละ ๑ คน / ดําเนินการจริง จํานวน ๒๐ ราย
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
ประชาชนในเขตเทศบาล , บุคคลที่เป็นต้นแบบ แม่ตัวอย่าง ในระดับชุมชน
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๓,๖๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสํารวจและจัดเก็บ จปฐ.
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อทําให้ทราบข้อมูลพื้นฐานภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้รับทราบปัญหาของตนเอง
- เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์
ความจําเป็นพื้นฐาน
๕) ผลการดําเนินโครงการ
สํารวจข้อมูล จปฐ. ในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๔,๖๒๕ ครอบครัว
๖) กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ สํารวจข้อมูล จปฐ.ในเขตเทศบาล จํานวน ๔,๖๒๕ ครัวเรือน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ครัวเรือน / ดําเนินการจริง จํานวน ๔,๖๒๕ ครัวเรือน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๔๖ ชุมชน
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
- ประชาชนในเขตเทศบาล
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาล , พัฒนาสังคมฯ , สาธารณสุขฯ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๑๔๓,๕๗๕ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
ขาดความร่วมมือในการให้ข้อมูล บางครัวเรือนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
***********
รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
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เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๑) ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
๒) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
๔) วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนรู้สภาพปัญหาของตนเองและสามารถวิเคราะห์แก้ไขได้ด้วยตนเองนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนสามารถวางแผนประกอบการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ของชุมชนตนเอง
- เพื่อนําแผนชุมชนที่ได้นํามาบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
๕) ผลการดําเนินโครงการ
ดําเนินการประชุมประชาคมปรับปรุงแผนชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๔๖ ชุมชน
๖) กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๔๖ ชุมชน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้ ชุมชนในเขตเทศบาลมีแผนชุมชน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
๔๖ ชุมชน / ดําเนินการจริง จํานวน ๔๖ ครัวเรือน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๔
๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
- คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๔๖ ชุมชน
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
- ประชาชนในเขตเทศบาล
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาล , พัฒนาสังคมฯ , สาธารณสุขฯ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรค...

๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
บางชุมชนมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมแผนชุมชนน้อย , บางชุมชนขาดความร่วมมือ
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๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

***********

รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
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๑)
๒)
๓)
๔)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสตรี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มความรู้และเสริมทักษะในการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่ม
สตรีในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้เป็นเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๕) ผลการดําเนินโครงการ
- สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสตรี ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายสตรี เรื่อง บทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีกับการพัฒนาท้องถิ่น วิทยากรโดย
พัฒนาการอําเภอเมืองศรีสะเกษ
- จัดกิจกรรมการอภิปราย เรื่อง การสร้างศักยภาพเครือข่ายสตรีเพื่อการพัฒนาชุมชน วิทยากรกลุ่ม โดย
พัฒนาการอําเภอเมืองศรีสะเกา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ และนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
สตรีชนบทศรีสะเกษ
๖) กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายสตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน ๒๓๐ คน
๗) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ / ผลผลิตการดําเนินโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัด ๗.๒ ผลผลิตที่ได้ เครือข่ายสตรีในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗.๓ ผลลัพธ์ที่ได้
- มีคณะกรรมการเครือข่ายสตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- เครือข่ายสตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รบั การพัฒนาความรู้ ทักษะ การดําเนินงาน
๗.๔ ค่าเป้าหมาย / ดําเนินการจริง
เครือข่ายสตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน ๒๓๐ คน / ดําเนินการจริง ๒๓๐ คน
๗.๕ ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๔

๘) ผู้เกี่ยวข้อง...

๘) ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ)
กลุ่มสตรีในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๙) งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๙.๑ ได้รับอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ เบิกจ่ายจริง ๓๔,๔๔๐ บาท
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๙.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินรายได้
๑๐) อุปสรรคในการดําเนินงาน
การจัดตั้งเครือข่ายสตรี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย ควรส่งเสริมให้เครือข่ายสตรี
ได้รับการพัฒนา และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

************

