ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
แนวทางการพัฒนา 5.1 อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการปลูกต้นไม้

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา โดย
การเพิ่มต้นไม้ใหม่ในเมือง

ดําเนินการปลูกต้นไม้ ใน
พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ วัด ,
สวน สาธารณะ , โรงเรียน
และที่ว่างในชุมชน ในเขต
เทศบาล

2

โครงการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนต้นไม้

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา โดย
การอนุรักษ์ต้นไม้เดิมใน
เมือง

ดําเนินการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนต้นไม้ ในพื้นที่
เป้าหมาย ได้แก่ สถานที่
ราชการ , สถานศึกษา , วัด
ถนนสายหลัก,
สวนสาธารณะ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 จํานวนการรอด มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ของต้นไม้ที่ปลูก ขึ้น สามารถป้องกัน
และรักษาฟื้นฟูสภาพ
ป่าและสร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนรักต้นไม้
10,000
(เงินรายได้)

-

-

จํานวนต้นไม้ที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน

ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม
ได้รับการขึ้นทะเบียน
ประชากรต้นไม้ใหญ่
อันทรงคุณค่าของ
เมืองศรีสะเกษ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
การช่าง

สํานัก
การช่าง

ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการเพิม่ พื้นที่สีเขียว เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
บริเวณลําห้วยน้าํ คํา
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพื้นที่ ฝั่งลําห้วย
น้ําคํา ยาวประมาณ 3,000
เมตร โดยทําการปลูกต้นไม้
ข้างฝั่งคลอง และก่อสร้าง
ถนน 2 ฝั่งคลอง ,ปลูกต้นไม้
ตลอดแนวถนน ยาว
ประมาณ 4,000 เมตร

2558
(บาท)
-

งบประมาณ
2559
(บาท)
10,000,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อัตราพื้นที่
สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
ต่อจํานวน
ประชากร

ลดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

สํานักการช่าง

แนวทางการพัฒนา 5.2 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดน้ําเสีย
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการปรับปรุงบ่อ
บําบัดน้ําเสียในศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เพื่อปรับปรุงบ่อบําบัด
น้ําเสีย

โดยดําเนินการปูแผ่น HDPE
ในบ่อบําบัดน้ําเสีย ขนาด
กว้าง 45.00 เมตร ยาว
45.00 เมตร จํานวน 2 บ่อ

2

โครงการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ

เพื่อใช้ฉีดพ่นกําจัดกลิ่นและ
แมลงวันในบริเวณบ่อกําจัด
ขยะ

โดยดําเนินการผลิตน้ําหมัก
30,000
ชีวภาพ สําหรับฉีดพ่น กําจัด (เงินรายได้)
กลิ่นและแมลงวัน ในบริเวณ
บ่อกําจัดขยะ และใช้เป็นปุ๋ย
สําหรับรดน้ําต้นไม้

3

โครงการคัดแยกขยะ

เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง จ้างบุคคลภายนอกศึกษา
องค์ประกอบขยะ หรือ
ข้อมูลต่างๆ และคุ้ยขยะมา
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะปีละ 1 ครั้ง
จัดการขยะ

2558
(บาท)
1,570,000
(เงินรายได้)

6,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของบ่อ
บําบัดน้ําเสียที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ

มีบ่อบําบัดน้ําเสียที่ดี
ขึ้น

สํานัก
การช่าง

ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่น
และแมลงวันนําเชื้อ
โรค

สํานัก
การช่าง

30,000
(เงินรายได้)

30,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) ประชาชนทั้ง 4
หมู่บ้านรอบบ่อ
กําจัดขยะไม่ได้
รับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

6,000
(เงินรายได้)

6,000
ร้อยละของ
ทําให้ทราบ
(เงินรายได้) ข้อมูลที่ได้จาก องค์ประกอบขยะ
การคัดแยกขยะ หรือข้อมูลอื่นๆ
เกี่ยวกับขยะและมี
ฐานข้อมูลใช้วัด
ประเมินผล การ
ดําเนินการ

สํานัก
การช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2559
(บาท)
1,998,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4

โครงการถมดินยก ระดับ
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อที่ 3 (บริเวณศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ )

เพื่อใช้ฝังกลบขยะซึ่งมี
ปริมาณมากขึ้นอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและป้องกัน
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การกําจัดขยะ

โดยทําการถมดิน ได้ปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 14,180
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปลูก
หญ้าพื้นเมือง ได้พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,1400 ตาราง
เมตร

5

โครงการจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
กลุ่มอาคาร
( Cluster Wastewater
Treatment)

เพื่อให้พื้นที่เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษมีระบบบําบัดน้ํา
เสียที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และเพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ํา
เสียของชุมชนภายในเขต
เทศบาล

จ้างออกแบบและควบคุม
งานระบบบําบัดน้าํ เสียแบบ
กลุ่มอาคาร (Cluster
Wastewater Treatment)

1,500,000
(เงินรายได้)

-

6

โครงการก่อสร้างระบบ
น้ําเสียแบบกลุ่มอาคาร
( Cluster Wastewater
Treatment)

-เพื่อให้พื้นที่เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษมีระบบบําบัดน้ํา
เสียที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
- เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําเสียของ
ชุมชนภายใน

ดําเนินการก่อสร้างระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบกลุ่ม
อาคาร
ระบบบําบัดน้ําเสียจุดที่ 1
เป็นระบบบําบัดน้ําเสียชนิด
เติมอากาศ Activated
Sludge Contact Film

77,500,000
(เงินอุหนุน)

-

2558
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของขยะ
ที่สามารถกําจัด
ได้ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

มีหลุมฝังกลบขยะที่ถูก
หลักสุขาภิบาล (ซึ่ง
หลุมแรกกําลังจะเต็ม)
จําเป็นต้องสร้างใหม่
สามารถกําจัดขยะโดย
ไม่มผี ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

สํานัก
การช่าง

-

ร้อยละของน้ํา
เสียที่ได้รับการ
บําบัดจากแบบ
แปลน

ได้แบบแปลนการ
ก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียแบบกลุ่ม
อาคาร

สํานัก
การช่าง

-

ร้อยละของน้ํา
เสียที่ได้รับการ
บําบัด

- สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําเสียในลําห้วยน้ําคํา
และสามารถปรับปรุง
คุณภาพน้ําใน

สํานัก
การช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สามารถรองรับน้ําเสียได้
ปริมาณ 750 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ค่า BOD ในการ
ออก แบบ 120 mg/l
(บริเวณสะพานข้ามห้วย
น้ําคําถนนขุขันธ์)
ระบบบําบัดน้ําเสียจุดที่ 2
เป็นระบบบําบัดน้ําเสียชนิด
เติมอากาศ Activated
Sludge Contact Film
สามารถรองรับน้ําเสียได้
ปริมาณ 850 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ค่า BOD ในการ
ออก แบบ 120 mg/l
(บริเวณสะพานข้ามห้วย
น้ําคําถนนราชการรถไฟ 2)
7

โครงการจัดตรียมดิน
สําหรับใช้ในการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เพื่อให้มีดินสําหรับฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในทุกวัน

มีดินรองรับสําหรับการ ฝัง
กลบขยะมูลฝอยทุกวันๆ ละ
30 ลูกบาศก์เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําห้วยน้ําคําให้ดีขึ้น
สามารถลดปัญหา
มลพิษทางน้ําและด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
และท้องถิ่น
- มีระบบบําบัดน้าํ เสีย
ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถบําบัดน้ําเสียที่
ปล่อยจากชุมชนก่อน
ลงสู่แหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติได้

600,000
(เงินรายได้)

600,000
(เงินรายได้)

600,000 ร้อยละของขยะ
(เงินรายได้) สามารถฝังกลบ

ป้องกันขยะส่งกลิ่น
เหม็น อีกทั้งป้องกัน
และไม่มีขยะส่ง
การเป็นพาหะนําเชื้อ
กลิ่นเหม็นและไม่ โรคสูป่ ระชาชนที่
ปลิวรบกวน
อาศัยอยู่บริเวณ
ประชาชนที่อาศัย โดยรอบ
อยู่โดยรอบ

สํานัก
การช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ภายในศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
บริเวณโรงคัดแยกขยะถึง
บ่อฝังกลบใหม่

เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้า
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ ให้สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

โดยทําการปรับพื้นที่
ก่อสร้างได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,903.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
เกิน 4.00 เมตรหนา 0.15
เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,135.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร ได้พื้นทีไ่ ม่น้อย
กว่า 1,768.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ศก. 0.60 เมตร ลอดถนน
ยาวรวม 45.00 เมตร

9

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ภายในศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
บริเวณโรงคัดแยกขยะถึง
บ่อฝังกลบใหม่
(ระยะที่ 2)

เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้า
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ ให้สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

โดยทําการปรับพื้นที่
ก่อสร้าง ได้พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
2,535.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
4.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ได้
พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า
1,135.00 ตารางเมตร,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5
เมตร ยาว 227.00 เมตร

2558
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2559
(บาท)
2,156,000
(เงินรายได้)

1,890,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของการ
สัญจรไปมาใน
การนําขยะไปทิ้ง
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

การสัญจรไปมาในการ
นําขยะไปกําจัดที่ศูนย์
กําจัดขยะ สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานัก
การช่าง

ร้อยละของการ
สัญจรไปมาใน
การนําขยะไปทิ้ง
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

การสัญจรไปมาในการ
นําขยะไปกําจัดที่ศูนย์
กําจัดขยะ สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานัก
การช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณ
2559
(บาท)

2560
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของการ
สัญจรไปมาใน
การนําขยะไปทิ้ง
ที่ศูนย์กําจัดขยะ
สะดวกและ
ปลอดภัย

การสัญจรไปมาในการ
นําขยะไปกําจัดที่ศูนย์
กําจัดสะดวกและ
ปลอดภัย

สํานัก
การช่าง

หนา 0.15 เมตร ได้พื้นที่
ถนนไม่น้อยกว่า 1,400
ตารางเมตร, ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ศก. 0.60
เมตร ลอดถนน ยาวรวม
38.00 เมตร
10 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนภายใน
ศูนย์กําจัดขยะของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
บริเวณทางเข้าด้านหน้า

เพื่อปรับปรุงถนนทางเข้า
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ ให้สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

โดยทําการรื้อทางเดิมผิว AC
+ขนทิ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,712 ตารางเมตร, ขุดรื้อ
พื้นทางเดิมผิวหินคลุกหนา
20 ซม. + ขนทิ้ง ได้พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,712 ตารางเมตร
, รื้อพื้นผิวทางเดิมผิวหิน
ลูกรัง หนา 10 ซม.+ขนทิ้ง
ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,712
ตารางเมตร,ก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. กว้างเกิน 4 ม. หนา
0.15 เมตร ได้พื้นที่ถนนไม่
น้อยกว่า 2,712.00 ตาราง
เมตร, ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
กว้างไม่เกิน 4 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

2,077,000
(เงินรายได้)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
1,368,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของการ
กําจัดขยะได้
อย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ไม่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้สามารถกําจัด
ขยะได้อย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและไม่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

สํานัก
การช่าง

11 โครงการก่อสร้างคันดิน
ยกระดับบ่อผังกลบขยะ
มูลฝอย ระยะ 3
(บ่อที่ 2 และ3)

เพื่อใช้ฝังกลบขยะซึ่งมี
ปริมาณมากขึ้นอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการกําจัดขยะ

โดยดําเนินการถมดินได้
ปริมาณไม่น้อยกว่า
9,787.00 ลูกบาศก์เมตร ลง
หินคลุก จํานวน 391.00
ลูกบาศก์เมตร, ปลูกหญ้า
พื้นเมือง ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,015.00 ตารางเมตร

12

เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพ
ให้เป็นป่า เกิดความสมดุล
ดูดซับกลิ่นขยะมูลฝอย
ป้องกันการปลิวของขยะมูล
ฝอย

ดําเนินการปลูกต้นไม้ตาม
แนวรั้วของศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอย

10,000
(เงินรายได้)

10,000
(เงินรายได้)

10,000 ร้อยละของ
ต้นไม้ที่ปลูกสามารถ
(เงินรายได้) จํานวนต้นไม้ที่ ดูดซับกลิ่นของขยะมูล
ปลูกและอยู่รอด ฝอย และลดภาวะ
โลกร้อน

สํานัก
การช่าง

13 โครงการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา

เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ ติดตาม
คุณภาพน้ําเสียจากขยะและ
น้ําใต้ดิน บริเวณสถานที่
กําจัดขยะจากแหล่งน้ําต่างๆ

ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําบริเวณที่กําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู ปีละ 3
ครั้ง

12,000
(เงินรายได้)

12,000
(เงินรายได้)

12,000 ค่าระดับของน้ํา
(เงินรายได้) ทีไ่ ด้จากการ
ตรวจวัด

ป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
ใกล้เคียง

สํานัก
การช่าง

14 โครงการลดขยะลด
มลพิษ เพื่อพิชิต
Low carbon
มีกิจกรรมดังนี้

เพื่อเป็นการลดการปล่อย
คาร์บอนจากกิจกรรมต่างๆ
ของเมืองโดยการลดปริมาณ
ขยะและน้าํ เสียจากต้นทาง

ปริมาณขยะอินทรีย์ ,
ขยะรีไซเคิล ,ขยะสาร
พิษอันตราย และขยะ
ติดเชื้อที่คัดแยกได้

กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการปลูกต้นไม้
ภายในศูนย์กําจัดขยะ

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1) กิจกรรมการคัดแยก
ขยะอินทรีย์

เพื่อคัดแยกขยะอินทรีย์จาก
แหล่งกําเนิดขยะแล้วนําขยะ
อินทรีย์ที่คัดแยกได้ไปใช้
ประโยชน์ เช่น ผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพและ
เลี้ยงสัตว์

กลุ่มเป้าหมายได้แก่
1.ตลาดสดเทศบาล จํานวน
3 แห่งและตลาดโต้รุ่ง
2. ตลาดเอกชนจํานวน 4
แห่ง
3. ร้านอาหาร 200 ร้าน
4. แผงลอยและรถเข็น 350
ราย

2) กิจกรรมชุมชนปลอด
ขยะ

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และรณรงค์ให้ประชาชนมี
จิตสํานึกในการลดการปล่อย
คาร์บอนออกสู่ธรรมชาติ
ด้วยการจัดการขยะให้เป็น
ชุมชนปลอดขยะ

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ชุมชน
รอบนอก
- ปี 2558 นําร่อง 10
ชุมชน
- ปี 2559 ขยายอีก 10
ชุมชน
- ปี 2560 ขยายเพิ่มอีก 10
ชุมชน

งบประมาณ
2558
2559
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
2560
(KPI)
(บาท)
50,000 ปริมาณขยะติด
(เงินรายได้) เชื้อที่คัดแยกได้

100,000 ปริมาณขยะแต่
(เงินรายได้) ละประเภทที่คดั
แยกได้ ได้แก่
ขยะอินทรีย์ ,
ขยะรีไซเคิล ,
ขยะสารพิษ
อันตราย
และขยะทั่วไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ออกจากขยะ
ทั่วไป ทําให้ปริมาณ
ขยะที่จะนําไปกําจัด
ลดจํานวนลงและเป็น
การลดการปล่อย
คาร์บอนออกสู่
ธรรมชาติทําให้ลด
มลพิษลงได้

กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนในแต่ละ
ครัวเรือนมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะเพื่อ
จัดการกับขยะใน
ครัวเรือนให้เป็นศูนย์

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม
3) การรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกลดโลกร้อน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนลดการใช้ถุง
พลาสติกจากตลาด ด้วยการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ในการลดโลกร้อน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ที่มาซื้อ
สินค้าในตลาดสดเทศบาลทั้ง
3 แห่ง และตลาดโต้รุ่ง

งบประมาณ
2558
2559
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
2560
(KPI)
(บาท)
50,000 แม่ค้าในตลาด
(เงินรายได้) ลดปริมาณการ
ใช้ถุงพลาสติก

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนที่ไปซื้อ
สินค้าในตลาดสด
เทศบาลทั้ง 3 แห่ง
และตลาดโต้รุ่งร่วมกัน
ลดการใช้ถุงพลาสติก

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

4) กิจกรรมจัดการขยะ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
อันตรายและขยะติดเชื้อ และสถานประกอบการ
ในชุมชน
คลินิกให้มีการคัดแยกขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อ
ออกจากขยะทั่วไปและนําไป
กําจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล

คัดแยกขยะอันตรายใน
ชุมชนทั้ง 47 ชุมชนในเขต
เทศบาลและคัดแยกขยะ
ทั่วไปจากคลินิกทั้งหมด
ในเขตเทศบาล

50,000
(เงินรายได้)

50,000
(เงินรายได้)

50,000 ปริมาณขยะ
(เงินรายได้) อันตราย และ
ขยะติดเชื้อที่คัด
แยกและนํา ไป
กําจัด

ขยะสารพิษอันตราย
และขยะติดเชื้อถูกคัด
แยกออกจากขยะ
ทั่วไป และนําไปกําจัด
อย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล

5) กิจกรรมเฝ้าระวังจุด
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

- จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข
และปรับปรุงภูมิทัศน์
จํานวน 50 แห่ง
- ประชาชนในชุมชนรอบใน
จํานวน 23 ชุมชน ทํา
กิจกรรมร่วมกับนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล

50,000
(เงินรายได้)

50,000
(เงินรายได้)

50,000 จํานวนจุดเสี่ยง
(เงินรายได้) ทีไ่ ด้รับการแก้ไข
ให้เป็นสวน
สวยงามและ
สวนสมุนไพร

จุดเสีย่ งได้รับการแก้ไข
กอง
ด้วยการปรับปรุง
สาธารณสุขฯ
ภูมิทัศน์ให้เป็นสวน
สวยงาม และสวน
สมุนไพร

- เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสีย่ ง
ด้านสิ่งแวดล้อมในถนนสาย
หลัก
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
ชุมชนรอบใน ให้เป็นสวน
สวยงามและสวนสมุนไพร
เพื่อให้ประชาชนนําไปใช้
ประโยชน์ และมีจติ สํานึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยกัน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการจัดการขยะติด
เชื้อเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2558
2559
(บาท)
(บาท)
50,000
60,000
(เงินรายได้) (เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
2560
(KPI)
(บาท)
70,000 สถานประกอบ
(เงินรายได้) การทุกแห่ง คัด
แยกขยะติดเชื้อ
และจํากัดอย่าง
ถูกวิธี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขยะติดเชื้อได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธี ลด
ความเสีย่ งจากการ
แพร่กระจายของเชื้อ
โรค

กอง
สาธารณสุขฯ

- เพื่อจัดการขยะติดเชื้อจาก
สถานประกอบการไปกําจัด
อย่างถูกวิธี
- เพื่อป้องกันการติดเชื้อจาก
ขยะติดเชื้อ

สถานประกอบการทาง
การแพทย์ สถานพยาบาล
คนและสัตว์ ในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เพื่อให้บ้านเมืองมีความ
สะอาด เป็นระเบียบสวยงาม

47 ชุมชนๆ ละ 1 คน

3,773,160
(เงินรายได้)

3,773,160
(เงินรายได้)

3,773,160
(เงินรายได้)

- ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ํา
เหมาบริการเพื่อช่วยใน ภายในเขตเทศบาล ป้องกัน
การขุดลอกท่อระบายน้ํา ปัญหาน้ําท่วมขัง
ภายในเขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

จ้างเหมาบุคคลภายนอกขุด
ลอกท่อระบายน้ํา จํานวน
30 คน ค่าจ้าง 6,690
บาท/เดือน

2,408,400
(เงินรายได้)

2,408,400
(เงินรายได้)

2,408,400 ร้อยละของท่อ
(เงินรายได้) ระบายน้ํา
ภายในเขต
เทศบาลไม่อุด
ตัน

- ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการเพื่อช่วยใน
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วย
ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ จํานวน
7 คน ค่าจ้าง 6,690 บาท /
คน

561,960
(เงินรายได้)

561,960
(เงินรายได้)

561,960 จํานวนปุ๋ยหมัก ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
(เงินรายได้) อินทรีย์ที่ผลิตได้ ปุ๋ย
ต่อวัน

- ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดในชุมชน

เพื่อช่วยผลิตปุย๋ หมักที่โรง
คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

กอง
สาธารณสุขฯ
สามารถแก้ไขปัญหา
ท่อระบายน้ําอุดตัน

สํานัก
การช่าง

สํานัก
การช่าง

แนวทางการพัฒนา 5.3 รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เพื่อนําเทศบาลสู่เมือง
คาร์บอนต่ํา

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ได้แก่
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบแนวทาง

2

โครงการรณรงค์
เพื่อนําเทศบาลสู่เมือง
ประชาสัมพันธ์การ
คาร์บอนต่ํา
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การประหยัด
น้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบแนวทาง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 ร้อยละของการ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ใช้ไฟฟ้าใน
องค์กรลดลง

10,000
(เงินรายได้)

10,000
(เงินรายได้)

10,000 ร้อยละของการ
(เงินรายได้) ใช้น้ํามันใน
องค์กรลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากเดิมได้
ร้อยละ 15 ต่อไป

สํานัก
การช่าง

ลดการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงจากเดิมได้
ร้อยละ 15 ต่อไป

สํานัก
การช่าง

แนวทางการพัฒนา 5.5 ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการสํารวจและ
อนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพสวน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา)

เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
พืชและสัตว์ภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา (เกาะ
ห้วยน้ําคํา) เพื่อจําแนกชนิด
และศึกษาในอนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เก็บข้อมูล รูปภาพ หรือ
ตัวอย่าง พืชและสัตว์ในสวน
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม
พระชนมพรรษา 80
พรรษา (เกาะห้วยน้าํ คํา)
เพื่อจําแนกและศึกษา
รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เป็นแหล่งหากินของสัตว์
เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
จํานวนพันธุ์พืช
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) พันธุ์สัตว์ที่เก็บ
ข้อมูลและได้รับ
การอนุรักษ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่
อยู่ภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา
(เกาะห้วยน้ําคํา)

สํานัก
การช่าง

แนวทางการพัฒนา 5.6 พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
300,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
2559
(บาท)
-

1

โครงการปรับปรุง
เพื่อพื้นฟูและปรับปรุงภูมิ
ภูมิทัศน์วงกลมน้ําพุหลัง ทัศน์ให้สวยงาม
สถานีรถไฟ

เปลี่ยนต้นไม้โดยรอบ
กระถางน้ําพุ เพิ่มโคมไฟฟ้า
สนาม ทาสีผนังโดยรอบ
พร้อมจัดหาม้านั่ง เพื่อการ
พักผ่อน

2

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สะพานขาว
ตลอดแนว ทั้ง 2 ข้าง

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม

ทาสีราวสะพาน , ทําแผง
ระแนงเหล็ก สลับเว้นช่อง
ว่างจัดสวนหย่อมแนวตั้ง ทํา
ขาเหล็กยึดธงทิวตลอดแนว
สะพานทั้ง 2 ข้าง ติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่าง ติดกับเสาโครง
ป้าย จัดสวนหย่อมและสวน
แนวตั้ง ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่อง
สว่าง

-

900,000
(เงินรายได้)

3

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สามแยก
ถนนขุขันธ์
(บริเวณถนนขุขันธ์ ถนนศรีสะเกษ -ขุขันธ์)

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ทําแผงระแนงเหล็กและซุ้ม
ไม้เลื้อย จัดสวนแนวตั้ง
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง

250,000
(เงินรายได้)

-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของพื้นที่ ทําให้มีทัศนียภาพที่
ในเขตเทศบาล สวยงามร่มรื่น
มีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

-

ร้อยละของพื้นที่ มีที่ประดับธงทิวใน
ในเขตเทศบาล งานพิธี และรัฐพิธี
มีทัศนียภาพที่ สําคัญต่างๆ
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

-

ร้อยละของพื้นที่
ในเขตเทศบาล
มีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

เขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพสวยงาม
และเป็นที่ประดับธง
ทิวในงานพิธีและรัฐพิธี
สําคัญต่างๆ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
150,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

4

โครงการปรับปรุง
เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก
ภูมทิ ัศน์ให้สวยงาม
โรงพยาบาล (ถนนอุบลถนนกสิกรรม) มุมรั้ว
ด้านบ้านพักเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

ทําแผงระแนงเหล็กและซุ้ม
ไม้เลื้อย จัดสวนแนวตั้ง
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง

5

โครงการประดับตกแต่ง
เมืองในวันเฉลิมพระชนม
พรรษาและวันสําคัญทาง
ศาสนา

- เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เพื่อตกแต่งเมืองให้มีความ
สวยงาม

2,000,000 2,000,000 2,000,000
ประดับตกแต่งเมืองตาม
ถนนสายต่างๆ ภายในเขต (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
วันที่ 12 สิงหาคม, วันที่ 5
ธันวาคม และวันสําคัญทาง
ศาสนาต่างๆ

6

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
ศรีสะเกษ -อุบล

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
จัดสวนหย่อมบนเกาะกลาง
ภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้ ถนน พื้นที่กว้าง 1.50 เมตร
สวยงามทําให้ถนนมีรม่ เงา ยาว 200 เมตร
และเกิดความสวยงามร่มรื่น

-

300,000
(เงินรายได้)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของพื้นที่
ในเขตเทศบาล
มีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

เขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพสวยงาม
และเป็นที่ประดับธง
ทิวในงานพิธีและรัฐพิธี
สําคัญต่างๆ

สํานัก
การช่าง

ร้อยละของพื้นที่ เขตเทศบาลเมือง
ในเขตเทศบาลมี ศรีสะเกษมีทัศนียภาพ
ทัศนียภาพที่
ที่สวยงาม
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

ร้อยละของเกาะ เกาะกลางถนนมี
กลางถนนในเขต ทัศนียภาพที่สวยงาม
เทศบาลมี
ร่มรื่น
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
ศรีสะเกษ - อุทุมพร

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
จัดสวนหย่อมบนเกาะกลาง
ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
ถนน พื้นที่กว้าง 1.50 เมตร
ให้สวยงามทําให้ถนนมีรม่
ยาว 700 เมตร
เงาและเกิดความสวยงามร่ม
รื่น

8.

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
กสิกรรม

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
จัดสวนหย่อมบนเกาะกลาง
ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
ถนน พื้นที่ 1.80 เมตร ยาว
ให้สวยงามทําให้ถนนมีรม่
2,200 .00 เมตร
เงาและเกิดความสวยงามร่ม
รื่น

9.

โครงการปรับปรุง
เพื่อฟื้นฟูสภาพสวน
ภูมิทัศน์สวนราชสักการะ สาธารณะให้สวยงามอยู่
เสมอ และเพื่อเพิ่มสถานที่
ออกกําลังกายให้ประชาชน

โดยทําการปลูกซ่อมแซม
ต้นไม้ และปรับพื้นที่ให้
เหมาะสมกับสถานที่จัดและ
ปรับปรุงระบบให้เพียงพอ
ทั่วพื้นที่

2558
(บาท)
-

งบประมาณ
2559
(บาท)
100,000
(เงินรายได้)

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของเกาะ เกาะกลางถนนมี
กลางถนนในเขต ทัศนียภาพที่สวยงาม
ร่มรื่น
เทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

-

100,000
(เงินรายได้)

-

ร้อยละของเกาะ เกาะกลางถนนมี
กลางถนนในเขต ทัศนียภาพที่สวยงาม
เทศบาลมี
ร่มรื่น
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

100,000
(เงินรายได้)

-

-

ร้อยละของ
จํานวนสวน
สาธารณะใน
เขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

มีสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ออกกําลังกาย
และพักผ่อนที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ร่มรื่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)
100,000
(เงินรายได้)

งบประมาณ
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
จํานวนสวน
สาธารณะในเขต
เทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

มีสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ออกกําลังกาย
และพักผ่อนที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

10 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 100 ปี
(สวนรถไฟเก่า)

เพื่อฟื้นฟูสภาพสวน
สาธารณะให้ดสู วยงาม
เพื่อเพิ่มสถานที่ออกกําลัง
กายให้กับประชาชน
เพื่อให้มีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

โดยทําการปลูกซ่อมแซมต้นไม้
และปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม
กับสถานที่ ปลูกหญ้าซ่อมแซม
สวนที่เสียหายจากการใช้บริการ
ของประชาชน ปรับปรุงบล๊อค
กระถางต้นไม้ที่ชํารุดเสีย หาย
ซ่อมแซมระบบน้ําให้ใช้การได้
ดีกว่าเดิม

11 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางเข้าเมืองสาย
ศรีสะเกษถึงกันทรลักษ์
(ช่วงสะพานห้วยน้ําคํา
ด้านหน้าสวนราช
สักการะถึงถนนเลี่ยง
เมืองหน้าสหกรณ์จังหวัด
ศรีสะเกษ)

เพื่อปรับปรุงถนนภายใน
เขตเทศบาลให้ได้
มาตรฐานและการสัญจร
ไปมาสะดวกยิ่งขึ้น

ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ
บริเวณเกาะกลาง ถนนปลูกไม้
ยืนต้นสองข้างทาง

30,000
(เงินรายได้)

-

-

ร้อยละของเกาะ
กลางถนนในเขต
เทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงาม ร่มรื่น

เพื่อให้ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่นและ
เป็นสัดส่วนสําหรับ
ผู้ใช้ถนนช่วยลดวาม
เร็วและอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

สํานัก
การช่าง

12 โครงการปรับปรุง
สวนหย่อมภายในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เพื่อให้มีทัศนียภาพที่
สวยงาม ร่มรื่นและเพื่อ
เป็นการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวให้
มากยิ่งขึ้น

1. สวนรถไฟ (ห้องสมุดรถไฟ)
2. สวนหย่อมหลังโรงเรียนสตรี
สิริเกศ
3. สวนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ

300,000
(เงินรายได้)

-

-

ร้อยละของ
มีสถานที่พักผ่อนที่มี
จํานวน
ทัศนียภาพที่สวยงาม
สวนหย่อมในเขต ร่มรืน่
เทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร้างปรับ
เพื่อพัฒนาสถานที่พักผ่อน โดยทําการปูพื้นทางเดินด้วย พื้น
ปรุงสวนสาธารณะหนอง หย่อนใจ
ยางสังเคราะห์เคลือบสาร
แคนเฉลิมพระเกียรติ
อคลีลิค กว้างเฉลีย่ 2.00 เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,746
ตารางเมตร
14 โครงการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่น่า
ภูมิทัศน์ถนนวันลูกเสือ มองและสวยงาม
(ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึง
สามแยกหลักเมือง)

โดยทําการถมดินขยายไหล่ทาง
พร้อมแต่ง SLOPE ปลูกหญ้า
คลุมดิน ได้พื้นที่ประมาณ 350
ตารางเมตร ปลูกปาล์มฟ็อกเทล
ติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว 40
วัตต์ พร้อมสายและอุปกรณ์
ติดตั้งโคมไฟสนามทั้ง 2 ข้าง
ตลอดสาย, ก่อสร้างกระถาง
ค.ส.ล. พร้อมปลูกไม้ประดับ
คลุมดิน, ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.
ติดตั้ง 2 ข้าง, ก่อสร้างซุ้มไม้
และขยายเขตไฟฟ้า

2558
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2559
(บาท)
1,980,000
(เงินรายได้)

2,700,000
(เงิน
อุดหนุน)

2560
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
จํานวนสวน
สาธารณะในเขต
เทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

มีสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ออกกําลังกาย
และพักผ่อนที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

ร้อยละของถนน
ในเขตเทศบาล
มีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

ถนนในเขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนสายหลัก
ภายในเขตเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ

16 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบ
หนองตะมะ

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนวันลูกเสือทั้ง 2 ฝั่ง หน้า
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดย
ดําเนินการขุดบอนต้นลําดวน
ออกและปลูกต้นเหลืองปรียาธร
, ชมภูพันธุ์ทิพย์และเหลือง
อินเดีย ความสูงประมาณ 3
เมตร รวม 110 ต้น
- ถนนชัยสวัสดิ์ ทั้ง 2 ฝั่งบริเวณ
หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียง
อี โดยดําเนินการขุดบอนต้น
ลําดวนออกและปลูกต้นเหลือง
ปรียาธร, ชมภูพันธุ์ทิพย์ และ
เหลืองอินเดีย ความสูงประมาณ
3 เมตร รวม 60 ต้น

เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่น่า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
มองและสวยงาม
หนองตะมะ โดยทําการปรับปรุง
ขอบบ่อน้ําเดิม-เรียงหิน ลาน
อเนกประสงค์ และทางเท้าปู
บล็อคอนกรีต , ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย พร้อมแท่นตั้ง แนวรั้ว
ต้นไม้เตี้ย เช่น ชาฮกเกีย้ น หรือ

งบประมาณ
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

50,000
(เงินรายได้)

-

-

-

-

2558
(บาท)
100,000
(เงินรายได้)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของถนน
ในเขตเทศบาล
มีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

ถนนในเขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

หนองน้ําในเขต
เทศบาลมีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

3,000,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) หนองน้ําภายใน
เขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558
(บาท)

งบประมาณ
2559
(บาท)

-

-

2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
หนองน้ําภายใน
เขตเทศบาลมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

หนองน้ําในเขต
เทศบาลมีทัศนียภาพที่
สวยงามร่มรื่น

สํานัก
การช่าง

ต้นเข็มเชียงใหม่, ม้านั่งสนาม
พร้อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง
3.50 เมตร, ป้ายชื่อโครงการ,
ศาลาอเนกประสงค์, น้ําพุ
17

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบ
หนองโพธิ์

เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่น่า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
มองและสวยงาม
หนองโพธิ์ โดยทําการปรับ ปรุง
ขอบบ่อน้ําเดิม- เรียงหินทางเท้า
ปูบล๊อคคอนกรีต ติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกายพร้อมแท่นตั้ง,
ศาลาพักผ่อน, ลานกิจกรรม,
ป้ายชื่อโครงการศาลา
อเนกประสงค์

1,800,000
(เงินรายได้)

