แบบเสนอแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน

ตัวชี้วัด

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา - นักเรียน 5 โรงเรียน
ยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพ (แห่งละ 20 คน)
อำเภอไพรบึง
= 100 คน
- ผู้เสพยาที่เข้ารับการ
บำบัด

จัดตั้งชมรม To Be Number One
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และชุมชน
การแต่งตั้งคณะกรรมการ core
team
การตรวจปัสสาวะในการคัดเลือก
ทหารกองเกิน

- หลังการอบรม ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ทักษะชีวิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
- ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจร้อยละ 80
- ผู้บำบัดไม่กลับไปเสพยา
เสพติด
มีการแต่งตั้งกรรมการ มี มีการดำเนินกิจกรรมของ
กิจกรรม และมีกองทุน กรรมการในชมรม โดย
สนับสนุนกิจกรรมใน
หมุนเวียนกองทุนที่
ชมรม
สนับสนุน
รายชื่อตาม กรรมการ
มีการแต่งตั้ง
core team ยกร่างปี
คณะกรรมการ core
62
team
ทหารกองเกินทุกนาย
ทหารกองเกินทุกนาย
ได้รับการตรวจปัสสาวะ

การอบรมผู้นำและกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บา้ นและ
เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ กรรมการหมู่บ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
320 คน

ผู้นำหมู่บา้ นและกรรมการ
หมู่บ้านมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

เป้าหมายตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มี.ค. 64

- หลังการอบรม ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ทักษะชีวิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
- ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจร้อยละ 80
- ผู้บำบัดไม่กลับไปเสพยา
เสพติด
มีการดำเนินกิจกรรมของ
เดือน
กรรมการในชมรม โดย
ม.ค. – ธ.ค. 64
หมุนเวียนกองทุนที่
สนับสนุน อย่างต่อเนื่อง
มีคณะกรรมการ core
เดือนมี.ค. 64
team
ทหารกองเกินที่ตรวจ
ปัสสาวะสารเสพติด ได้รับ
การบำบัด

งบประมาณ
19,100

แหล่งงบประมาณ
สสจ.ศรีสะเกษ

- ถิรนันท์
- วัชรินทร์

- ถิรนันท์
- วรรณิดา

- วัชรินทร์
- วรรณิดา

เม.ย. 64

6 มี.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ

- ป.สนองชัย

32,000

อำเภอไพรบึง

- ป. สมควร
- ป.สนองชัย

แบบเสนอแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการประกวด
To be number one

กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน
ผู้สนใจแต่ละ
ประเภท

ตัวขี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด

มีผู้เข้าประกวดกิจกรรม
To be number one
ในทุกประเภท

มีผู้เข้าประกวดกิจกรรม
To be number one ใน
ทุกประเภท

ระยะเวลา
ดำเนินการ
ส่งประกวดช่วง
เดือน พ.ค.

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ค.- ก.ย. 64

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

200,000

สสส.

พมจ.

องค์กรปกครองส่วน - ถิรนันท์
ท้องถิ่น
- วรรณิดา
- วัชรินทร์

ประเด็น การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
โครงการ/กิจกรรม
โครงการสภาผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส
กิจกรรม
-ประชุมตัวแทนผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส
-ส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
-อบรมความรู้ในการประกอบอาชีพผู้พิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
-การจัดหางานให้ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส
-ประกวดผู้พิการ ระดับอำเภอ
-จัดกิจกรรมโรงเรียนอายุยืน
-จัด day care ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีคน
ดูแล

กลุ่มเป้าหมาย/
ตัวขี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด
จำนวน
ผู้พิการและ
ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส
ในอำเภอไพรบึงทุกคน ในอำเภอไพรบึงได้รับการ
ในพื้นที่อำเภอไพรบึง
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ดูแลตามกิจกรรมใน
โครงการ
โครงการครบทุกคน

แบบเสนอแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็น การดูแลพัฒนาการเด็ก
โครงการ/กิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

อบรมการเพิ่มทักษะ IQ EQ

กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน
ครู และผู้ปกครอง

ครูประจำชัน้
ในเขตอำเภอ
ไพรบึง

ตัวขี้วัด
ครูและผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก
ครูมีความรู้ในการเพิ่ม
ทักษะพัฒนา IQ EQ

เป้าหมายตัวชี้วัด
ครูและผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ครูมีความรู้ในการเพิ่ม
ทักษะพัฒนา IQ EQ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดำเนินการ
มี.ค. – ก.ย.

มี.ค. – ก.ย.

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบล

- ธัญชนก
- สุดาวรรณ

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบล

- ธัญชนก
- สุดาวรรณ

แบบเสนอแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็น การควบคุมโรคติดต่อ
โครงการ/กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคติดต่อในทุกตำบล

การเพิ่มชั่วโมงให้สุขศึกษาเรื่องการ
ป้องกันโรคติดต่อ ในโรงเรียน

ผู้นำชุมชนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคติดต่อ

กลุ่มเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
จำนวน
ประชาชนในชุมชน/ ประชาชนในชุมชน/ผู้นำ
ผู้นำชุมชน
ชุมชนที่เข้าอบรม มี
ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคติดต่อ
นักเรียนในโรงเรียน มีการเพิ่มชั่วโมงให้สุข
ทุกโรงเรียน
ศึกษาเรื่องการป้องกัน
โรคติดต่อ ในทุก
โรงเรียนในเขตพื้นที่
อำเภอไพรบึง อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อ 1 วัน
ประชาชนและผู้นำ มีการประชาสัมพันธ์การ
ชุมชน
ป้องกันโรคติดต่อในทุก
ชุมชน

เป้าหมายตัวชี้วัด
ประชาชนในชุมชน/ผู้นำ
ชุมชนที่เข้าอบรม มีความรู้
เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
นักเรียนสามารถอธิบาย
เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
ที่สำคัญได้

ประชาชนสามารถอธิบาย
เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
ที่สำคัญได้

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เดือน มี.ค. 64

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบล

ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรค
ในแต่ละพืน้ ที่

เดือน
ม.ค. – ธ.ค. 64

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบล

ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรค
ในแต่ละพืน้ ที่

เดือน
ม.ค. – ธ.ค. 64

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบล

ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรค
ในแต่ละพืน้ ที่

แบบเสนอแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น การจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม
องค์กรปกครองท้องถิ่นออกข้อบัญญัต/ิ เทศ
บัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย

กิจกรรมรณรงค์ ๓ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ
นำกลับมาใช้ใหม่)

กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน

ตัวขี้วัด

องค์กรปกครองท้องถิ่นมี
การออกข้อบัญญัต/ิ เทศ
บัญญัติ การจัดการขยะมูล
ฝอย
ทุกพื้นที่ในเขตอำเภอ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ไพรบึง
๓ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ
นำกลับมาใช้ใหม่)

การจัดทำถังขยะอินทรีย/์ ขยะเปียกใน
ครัวเรือน

ทุกครัวเรือนในเขต
พื้นที่อำเภอไพรบึง
ที่มีพื้นที่สำหรับจัดทำ
ถังขยะอินทรีย์/ขยะ
เปียก

การจัดทำถังขยะอินทรีย/์ ขยะเปียก
(สำหรับครัวเรือนทีไ่ ม่มีพื้นที่จดั ทำถังขยะ
อินทรีย์/ขยะเปียก)

ทุกครัวเรือนในเขต
พื้นที่อำเภอไพรบึง
ที่ไม่มีพื้นที่สำหรับ
จัดทำถังขยะอินทรีย์/
ขยะเปียก

เป้าหมายตัวชี้วัด

องค์กรปกครองท้องถิ่นร้อย
ละ ๑๐๐ ออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ การจัดการขยะ
มูลฝอย
องค์กรปกครองท้องถิ่นร้อย
ละ ๑๐๐ มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ ๓ช
(ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้
ใหม่)
มีการจัดทำถังขยะ
ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐ ที่มี
อินทรีย์/ขยะเปียกในทุก พื้นที่ในการจัดทำถังขยะ
ครัวเรือนที่มีพื้นที่จัดทำถัง อินทรีย์/ขยะเปียกใน
ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก
ครัวเรือน ได้รับการส่งเสริม
ให้จัดถังขยะอินทรีย์/ขยะ
เปียกในครัวเรือน
มีการจัดทำถังขยะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อินทรีย์/ขยะเปียกรวม
ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดทำถัง
สำหรับทุกครัวเรือนทีไ่ ม่มี ขยะเปียกรวมและมีการ
พื้นที่จัดทำถังขยะอินทรีย์/ จัดเก็บขยะเปียกที่ครัวเรือน
ขยะเปียก
คัดแยกไว้นำไปจัดการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

แบบเสนอแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็น การจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเด็น การจั
ดการสิจกรรม
่งแวดล้อม
โครงการ/กิ
การจัดทำถังขยะอินทรีย/์ ขยะเปียกรวม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ตลาด ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน ตลาด ใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

การจัดตั้งกลุ่มเพื่อนำขยะที่คัดแยกแล้วไป
จำหน่าย

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ครัวเรือนในเขตพื้นที่
อำเภอไพรบึง

การจัดทำภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภทในชุมชนพื้นที่สาธารณะและ
สถานที่ท่องเที่ยว

ชุมชนพื้นที่สาธารณะ
และสถานที่ท่องเที่ยว
ทุกแห่ง

ตัวขี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด

มีการจัดทำถังขยะ
อินทรีย์/ขยะเปียกรวมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน ตลาด ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง
มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนำ
ขยะที่คัดแยกแล้วไป
จำหน่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ตลาด ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร้อยละ
๑๐๐ มีการจัดทำถังขยะเปียก
รวม/สถานที่รวบรวมขยะ
เปียก
มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนำขยะที่
คัดแยกแล้วไปจำหน่าย อย่าง
น้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ ๑ กลุ่ม
ครัวเรือนร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม
เครือข่าย “อาสาสมัครรักษ์
โลก” (อถล.) เพื่อส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ ๑๐๐ มีภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
ในชุมชนพื้นที่สาธารณะและ
สถานที่ท่องเที่ยว

ครัวเรือนในเขตพื้นที่
อำเภอไพรบึงเข้าร่วม
เครือข่าย “อาสาสมัคร
รักษ์โลก”
มีการจัดทำภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทในชุมชนพื้นที่
สาธารณะและสถานที่
ท่องเที่ยว

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แบบเสนอแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายและปัญหาตามบริบทของพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการ/กิจกรรม
การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายใน
ชุมชน

โครงการ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑ วัด ประชารัฐสร้างสุข ๕ ส

กลุ่มเป้าหมาย/
ตัวขี้วัด
จำนวน
ทุกชุมชนในเขตพื้นที่ มีการจัดตั้งจุดรวบรวม
อำเภอไพรบึง
ขยะอันตรายในชุมชน

เป้าหมายตัวชี้วัด

หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ
๑๐๐ มีการจัดตั้งจุด
รวบรวมขยะอันตรายใน
ชุมชน
องค์กรปกครองส่วน มีการจัดทำโครงการ
มีการจัดทำโครงการ
ท้องถิ่นทุกแห่ง
๑ องค์กรปกครองส่วน ๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑ วัด ประชารัฐ ท้องถิ่น. ๑ วัด ประชารัฐ
สร้างสุข ๕ ส
สร้างสุข ๕ ส อย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ละ ๒ โครงการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64
เดือน
ม.ค. – ธ.ค.
64

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

องค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น

