
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

3 : การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5. ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบยีบชุมชน  สังคม  และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จัดซ้ือจัดหาวสัดุเคร่ือง

ดับเพลิง

 - เพื่อใหง้านปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยั

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

เหมาะสมกับสภาพ

ทอ้งถิ่น

 - เพื่อลดอันตรายและ

ลดความสูญเสียจากภยั

พบิติัที่เกิดขึ้นภายในเขต

เทศบาล

 - จัดซ้ือจัดหาวสัดุ

เคร่ืองดับเพลิง เช่น 

หวัฉีดดับเพลิง สาย

ดับเพลิง ถังเคมี

ดับเพลิง ฯลฯ

     150,000      150,000      150,000      150,000      150,000  - วสัดุเคร่ือง

ดับเพลิงตามที่

ก าหนด

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน

 - งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

มีศักยภาพในการ

ปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยัมากขึ้น

 -  การบริหาร

จัดการเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการ

ปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยัเปน็

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)
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ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถัง

บรรทกุน้ า รถยนต์

บรรทกุน้ าดับเพลิง

อเนกประสงค์ 80-5283

 สส

 - เพื่อใหง้านปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยั

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

เหมาะสมกับสภาพ

ทอ้งถิ่น

 - เพื่อใหร้ถยนต์บรรทกุ

น้ าดับเพลิงมี

ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังาน

 - ปรับปรุงซ่อมแซม

ถังบรรทกุน้ า รถยนต์

บรรทกุน้ าดับเพลิง

อเนกประสงค์ 

80-5283 สส

     500,000  - ถังบรรทกุน้ า 

รถยนต์บรรทกุน้ า

ดับเพลิง

อเนกประสงค์ 

80-5283 สส ได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซมจน

สามารถใช้งานได้

ตามปกติและมี

ประสิทธภิาพ

 - การบริหารจัดการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการฝึกซ้อมแผน

ปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภยั

 - เพื่อปรับปรุงแผน

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

และแนวทางการแก้ไข

ปญัหาและอุปสรรคใน

การปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยัใหม้ี

ประสิทธภิาพ เปน็

แนวทางในการบริหาร

จัดการภยัทกุประเภท

 - เพื่อก าหนดพื้นที่เส่ียง

ภยัและวางมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง

 - เพื่อใหท้บทวน 

เพิ่มพนู พฒันาทกัษะ

ความรู้และประสบการณ์

ใหแ้ก่บคุลากรด้านการ

ปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภยั

 - เพื่อใหห้น่วยงานภาคี

การพฒันาและ

ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการปอ้งกันและ

 - จัดท าแผนปอ้งกัน

ภยัฝ่ายพลเรือนของ

เทศบาล และแจกจ่าย

ใหแ้ก่หน่วยงานภาคี

การพฒันาด้านการ

ปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยัต่างๆ 

 - ก าหนดพื้นที่เส่ียง

ภยัและมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง

 - ฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน

และบรรเทา

สาธารณภยัอย่างน้อย

 1 คร้ัง/ป ี

 - ร่วมกับหน่วยงาน

ภาคีการพฒันาและ

ประชาชนในการจัด

ฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภยั

      35,000       35,000       35,000       35,000       35,000  - แผนปอ้งกันภยั

ฝ่ายพลเรือน ให้

หน่วยงานภาคีการ

พฒันา 

 - ข้อสรุปพื้นที่

เส่ียงภยัและ

มาตรการควบคุม

ความเส่ียง

 - ฝึกซ้อมแผน

ปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั 1 คร้ัง

 - บรูณาการการ

ฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน

และบรรเทาสา

ธารณภยักับ

หน่วยงานภาคีการ

พฒันา

 -การบริหารจัดการ

ด้านการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

 - ประชาชนและ

ราชการมีความ

ปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ
งบ งบ งบ งบ

งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

4 โครงการฝึกอบรมหรือ

ทบทวนอาสาสมัคร

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

เทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

การปอ้งกันภยัฝ่ายพล

เรือน 

 - เพื่อใหม้ีก าลัง

อาสาสมัครปอ้งกันภยั

ฝ่ายพลเรือนตาม

เปา้หมายที่ก าหนดไว ้(2

 % ของประชากรใน

พื้นที)่

 - ฝึกอบรมทบทวน

สมาชิก อปพร. และ

ฝึกอบรม สมาชิก อป

พร. เพิ่มเติม

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  - ผู้ผ่านการอบรม

ร้อยละ 90

 - งานปอ้งกันภยั

ฝ่ายพลเรือนมี

ประสิทธภิาพ

 - การบริหาร

จัดการด้าน

อัตราก าลังบคุลากร

การปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)

5 โครงการปอ้งกันและ

ลดอุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการปอ้งกันและลด

อุบติัเหตุทางถนนช่วง

เทศกาล

 - จัดกิจกรรมปอ้งกัน

และลดอุบติัเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาล 

ต่างๆ ได้แก่ ปใีหม่ 

สงกรานต์

      30,000       20,000       20,000       20,000       20,000  - อัตราการเกิด

อุบติัเหตุทางถนนใน

เขตเทศบาลในช่วง

เทศกาลลดลงจาก

ปทีี่ผ่านมา

 - ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภยัใน

การสัญจร

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ
งบ งบ งบ งบ

งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบงบงบ

งบ

งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบ งบ

งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ งบ งบ

งบ
งบ
งบ
งบงบงบ

งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

6 โครงการเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจใน

การปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั  

สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมยามเกิดภยั

 - เพื่อใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยั

 - ด าเนินการ

ฝึกอบรมผู้น าชุมชน

หรือประชาชนใน

ชุมชน ภายในเขต

เทศบาล 

 - เปา้หมายผู้เข้าร่วม

โครงการ

      30,000       20,000       20,000       20,000       20,000  - ผู้ผ่านการอบรม

ร้อยละ 90

 - ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

 - ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการปอ้งกัน

และบรรเทาสา

ธารณภยั

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ
งบ งบ งบ งบ

งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบ

งบ
งบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ

งบ
งบ
งบ
งบ
งบงบงบงบ งบ งบ งบ

งบ งบงบ งบ งบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบงบ งบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ งบงบ งบงบงบ งบงบงบงบ งบงบงบงบงบ
งบ

งบ
งบ
งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบ
งบงบงบงบงบ งบ งบ งบงบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

7 ติดต้ัง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 

ในพื้นที่เขตเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่

 - เพื่อสร้างความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชน

 - ติดต้ัง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ

ในเขตเทศบาล

 

     185,000      185,000      185,000      185,000      185,000  - มีการติดต้ัง

กล้องโทรทศัน์

วงจรปดิในพื้นที่

เส่ียงในเขต

เทศบาลทกุแหง่

 - กล้องโทรทศัน์

วงจรปดิในเขต

เทศบาล ที่ไม่ช ารุด

และมีประสิทธภิาพ

 - ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สิน

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)

8 จัดหาผ้าคลุมเรือ

ดับเพลิง

- เพื่อดูแล รักษา 

ทรัพย์สินของทางราชการ

'- เรือดับเพลิงได้รับการ

ดูแลรักษาใหม้ี

ประสิทธภิาพสามารถใช้

งานได้ยาวนาน

- จัดหาผ้าคลุมเรือ

ดับเพลิง เพื่อใช้ดูแล

รักษาเรือดับเพลิงให้

สามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธภิาพ

      27,000       27,000       27,000       27,000       27,000 - จัดซ้ือผ้าคลุมเรือ

ดับเพลิง จ านวน 1 

ผืน

- เรือดับเพลิงได้รับ

การดูแลรักษาใหม้ี

ประสิทธภิาพ

สามารถใช้งานได้

ยาวนาน

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

9 ปรับปรุงซ่อมแซม

รถยนต์ดับเพลิง 80- 

4575 สส

- เพื่อใหง้านปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยัมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

เหมาะสมกับสภาพ

ทอ้งถิ่น

- เพื่อใหร้ถยนต์ดับเพลิง

มีประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังาน

ปรับปรุงซ่อมแซม

รถยนต์ดับเพลิง 

80-4575 สส

     499,000 ปรับปรุงซ่อมแซม

รถยนต์ดับเพลิงจน

สามารถใช้งานได้

ตามปกติและมี

ประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)

รวม 9 โครงการ   1,606,000     587,000     587,000     587,000     587,000
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ


