
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

3 : การพฒันาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

5. ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบยีบชุมชน  สังคม  และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ก่อสร้างโรงเก็บเรือยนต์

ดับเพลิง

 - เพื่อเปน็สถานที่เก็บ

เรือยนต์ดับเพลิง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการปอ้งกัน

และบรรเทาธารณภยั

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการบริหารจัดการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

การปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

 - ก่อสร้างโรงเก็บเรือ

ยนต์ดับเพลิง ขนาด

ตามแบบแปลนของ

เทศบาล จ านวน 1 

อาคาร

  1,000,000  - โรงเก็บเรือยนต์

ดับเพลิง จ านวน  1

 อาคาร

 - เรือยนต์ดับเพลิง 

อปุกรณ์และเคร่ืองมอื

เคร่ืองใช้ได้รับการ

จัดเกบ็รักษาอย่างเปน็

ระเบยีบ เปน็หมวดหมู่ 

 -  การบริหารจัดการ

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใน

การปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

เปน็อย่างมี

ประสิทธิภาพ

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



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 ก่อสร้างเสารับ-ส่ง

สัญญาณวทิยุระบบ VHF

 - เพื่อใหง้านปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยั

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

เหมาะสมกับสภาพ

ทอ้งถิ่น

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการส่ือสาร

 - ก่อสร้างเสารับ-ส่ง 

สัญญาณวทิยุส่ือสาร

ระบบ VHF ขนาด

ความสูงไม่น้อยกวา่ 

30 เมตร พร้อม

อุปกรณ์ในการ

ต่อเชื่อมสัญญาณ

ส่ือสาร ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

     350,000  - เสารับ-ส่ง

สัญญาณวทิยุระบบ

 VHF จ านวน 1 ต้น

 - การส่ือสารในขณะ

เกดิภยัพบิติัเปน็ไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์

 -  การบริหารจัดการ

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใน

การปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

เปน็อย่างมี

ประสิทธิภาพ

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 งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 ก่อสร้างสถานีดับเพลิง - เพื่อเปน็สถานที่

ปฏบิติังานของงาน

ปอ้งกันฯ และเปน็ที่จอด

รถยนต์ดับเพลิง เก็บ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในการปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยั

- เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการบริหารจัดการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

การปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

- ก่อสร้างสถานี

ดับเพลิง ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

ก าหนด จ านวน 1 

อาคาร

1,000,000 ก่อสร้างสถานี

ดับเพลิง จ านวน 1 

อาคาร

- รถยนต์ดับเพลิง

อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ได้รับการจัดเก็บ

รักษาอย่างเปน็

ระเบยีบ เปน็

หมวดหมู่

- การบริหารจัดการ

บคุลากร และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 

(งานปอ้งกัน

ฯ)

รวม 3 โครงการ -           -           1,350,000  1,000,000  -           
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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

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

งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบงบงบงบ


