
แบบ ผ.๐๒

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  - เพ่ือสงเคราะห์และ  - ผู้สูงอายุในเขต 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ เทศบาลต าบลพิมาย ของผู้สูงอายุได้รับการ สงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุและผู้พิการ สงเคราะห์ตามเกณฑ์ เบ้ียยังชีพ

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  - เพ่ือสงเคราะห์และ  - ผู้พิการในเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 ผู้พิการได้รับการ ส านักปลัดฯ

ผู้พิการ และช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ เทศบาลต าบลพิมาย ของผู้พิการได้รับการ สงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์

ผู้พิการ สงเคราะห์ตามเกณฑ์ เบ้ียยังชีพ

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  - เพ่ือสงเคราะห์และช่วย  - ผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีแจ้งสิทธิและ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ส านักปลัดฯ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ เหลือเบ้ียยังชีพแก่ผู้ป่วย แสดงตนในเขตเทศบาล ของผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์

โรคเอดส์ ท่ีแจ้งสิทธิ ในการยังชีพ

๔ โครงการสงเคราะห์และ  - เพ่ือบรรเทาทุกข์อันเกิด  - จัดซ้ือผ้าห่มกันหนาวเพ่ือมอบให้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักปลัดฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จากภัยหนาวตามอ านาจ แก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีตามอ านาจ ผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์

หน้าท่ี หน้าท่ี ท่ีเดือดร้อน อย่างท่ัวถึง

5 โครงการสงเคราะห์และ  - เพ่ือบรรเทาทุกข์อันเกิด  - จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ถุงยังชีพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการประสบภัยต่างๆ เพ่ือมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี ผู้ประสบภัย ได้รับความช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์

(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย) ตามอ านาจหน้าท่ี ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีเดือดร้อน อย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและท่ีมา
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6 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ยากไร้และผู้ด้อย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัดฯ

ประชาชนท่ีได้รับความ ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความ การช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ โอกาสได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์

เดือดร้อน เดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือ ความเดือดร้อนหรือไม่สามารถ  สามารถยังชีพได้

ตนเองได้ในการด ารงชีพ ช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ  ตามปกติไม่เดือดร้อน

7 โครงการป้องกันและ  - เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี  - อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาความรุนแรง  - กลุ่มสตรี กลุ่มอสม. ส านักปลัดฯ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง  กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้น าชุมชน และ การป้องกันและแก้ไขความ ต่อเด็ก สตรี กลุ่มผู้น าชุมชนและอ่ืนๆ งานสังคมสงเคราะห์

ต่อเด็ก สตรี และ กลุ่มอ่ืนๆให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน รุนแรงต่อเด็ก และสตรี ให้กับ และครอบครัว มีส่วนร่วมในการป้องกัน

ครอบครัว และแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กสตรี กลุ่มสตรี กลุ่มอสม. กลุ่มผู้น า ลดลง และแก้ไขความรุนแรง

  ชุมชนและอ่ืนๆ ในเขตเทศบาล ต่อเด็กสตรีและครอบครัว

8 โครงการส่งเสริมคุณภาพ  -เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ส านักปลัดฯ
ชีวิต เด็ก สตรี ผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้พิการ คุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ และผู้ด้อยโอกาสมี งานสังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส คุณภาพชีวิตท่ีดี
9 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม  -เพ่ืออุดหนุนการด าเนิน  -เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  แห่ง  -อุดหนุนศูนย์ ส านักปลัดฯ

ในการช่วยเหลือประชาชนของ งานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ประชาชนขององค์กรปกครอง ปฏิบติการร่วมในการ งานสังคมสงเคราะห์

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การช่วยเหลือประชาชนของ ส่วนท้องถ่ิน ช่วยเหลือประชาชน

(สถานท่ีกลาง) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครอง

13,900,000 13,900,000 13,900,000 13,900,000 13,900,000 
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