ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา 9.2 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสายตรวจ
จักรยาน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อเป็นการลดปัญหาอาชญา ประชาชนในเขต
กรรมในเขตเทศบาลเมือง
เทศบาล จํานวน 6
ศรีสะเกษ เช่น ปัญหาการลัก
คน ใน 13 ชุมชน
ขโมย ลดปัญหายาเสพติดฯลฯ ได้แก่ ชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
- โนนทรายทอง
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
- สนามเป้า
ปฏิบัติหน้าที่ดา้ นการป้องกัน
- ท่าเรือ
และบรรเทาสาธารณภัยและการ - หนองอุทัย
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
- โนนเขวา
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ งาน
- พันทาใหญ่
เทศกิจ ที่มีอัตรากําลังจํากัดไม่ - พันทาน้อย
เพียงพอ
- สะพานขาว
- ลดปัญหาการว่างงานของ
- โนนสํานัก
ประชนในท้องถิ่น
- คุ้มกลาง
- เมืองใหม่
- โนนสําราญ
- กุดหวาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000
450,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ประชาชนได้รับ
การดูแลในชีวิต
และทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รู้สึกเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนมีขวัญและ
กําลังใจดีขึ้นที่หน่วยงาน
ราชการท้องถิ่นได้ให้
ความสนใจและความ
ห่วงใยต่อสวัสดิภาพใน
การดํารงชีพของ
ประชาชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อาสาสมัครฯ
จํานวน 120 คน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2558
2559
2560
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000 ร้อยละของ
สมาชิก อปพร. มีส่วน
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) อปพร.ที่มีทักษะ ร่วมในการช่วยเหลือทาง
เพิ่มขึ้น
ราชการในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ในการเฝ้าระวังและดูแล
ความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชนและทัศนศึกษา
ดูงาน
(เป็นโครงการจากแผน
ชุมชน)

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อปพร.
ให้มีความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ใน
การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระงับ
เหตุสาธารณภัย

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและระงับเหตุ
สาธารณภัยต่างๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมในการเข้าระงับเหตุ
สาธารณภัย

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยหนาว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 100,000
ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจาก หนาวในเขตเทศบาล (เงินรายได้)
ภัยหนาว
ทั้ง 47 ชุมชน

3

4

4 ครั้ง/ปี

20,000
(เงินรายได้)

20,000
(เงินรายได้)

100,000
(เงินรายได้)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายป้องกันฯ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

20,000 ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องมี
(เงินรายได้) ประชาชนที่ได้ ทักษะในการช่วยเหลือ
รับการช่วยเหลือ ประชาชนเพิ่มขึน้ และ
สามารถช่วยเหลือได้
อย่างทันทีที่มีเหตุ
สาธารณภัย

ฝ่ายป้องกันฯ

100,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) ประชาชนที่ได้
รับความ
ช่วยเหลือ

ฝ่ายป้องกันฯ

ผู้ประสบภัยหนาวได้รับ
การช่วยเหลือคุม้ ครอง
และได้รับการบริการขั้น
พื้นฐานทางสังคมอย่าง
เหมาะสม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบเหตุสาธารณภัย

6

โครงการจัดตั้งศูนย์
สื่อสารแจ้งข่าวสาธารณ
ภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยต่างๆ

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ที่ประสบ
เหตุสาธารณภัยซ้ําซากแจ้งข่าว
สาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สงเคราะห์ผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ชุมชนเสี่ยงที่จะเกิด
50,000
เหตุสาธารณภัยในเขต (เงินรายได้)
เทศบาล จํานวน
10 ชุมชน ได้แก่
1.ชุมชนคุ้มกลาง
2.ชุมชนโนนสํานัก
มิตรภาพ
3.ชุมชนสะพานขาว
4.ชุมชนศรีสําราญ
5.ชุมชนพันทาใหญ่
6.ชุมชนหนองอุทัย
7.ชุมชนโนนทรายทอง
8.ชุมชนหนองเม็ก
9.ชุมชนศิริทรัพย์ทวี
โชค
10.ชุมชนท่าเรือ

50,000
(เงินรายได้)

50,000 ร้อยละของ
(เงินรายได้) ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากเหตุ
สาธารณภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือคุ้มครองและ
ได้รับการบริการขั้น
พื้นฐานทางสังคม

ฝ่ายป้องกันฯ

ประชาชนที่อยู่ในชุมชน
เสี่ยงรูส้ ึกเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายป้องกันฯ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
5 จุด

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟ 1. บริเวณสามแยก
จราจรภายในเขตเทศบาลให้
ถนนศรีสุมังค์ตัดถนน
สามารถใช้การได้ ป้องกันการ
ขุขันธ์
เกิดอุบัติเหตุการจราจร
2. บริเวณสามแยก
ทางหลวง 226 ตัด
ถนนทองมาก
3. บริเวณสี่แยกถนน
วันลูกเสือตัดถนน
กวงเฮง
4. บริเวณสี่แยกถนน
อุบลตัดถนนกสิกรรม
5. บริเวณสามแยก
ทางหลวงสาย 226
ตัดทางหลวง 2373

2558
(บาท)
8,563,000
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ
2559
(บาท)
-

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

