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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 4. การสรา้งความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 6. การปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน 

6. ยทุธศาสตร ์: การปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน 
6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันไฟป่า 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาป่า 
2. เพื่อป้องกันและ
เตรียมพร้อมต่อ
สถานการณ์ไฟป่าที่
อาจเกิดขึ้น 
3. เพื่อให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเฝ้า
ระวังและป้องกันไฟ
ป่า 

1. อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตาม
โครงการท าแนวกันไฟ 
จ านวน 200,000 บาท 
2. จัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
3. จัดซื้อวสัดุอุปกรณ์การ
ป้องกันและระงับไฟป่า 
4. สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
ไฟป่า 

ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนร้อยละ
ที่ลดลงของการ
เกิดไฟป่า 

1. ลดความสูญเสีย
จากการเกิดไฟป่า 
2. สามารถช่วยระงับ
การเกิดไฟป่าได้
ทันท่วงที 

หมู่ที่ 11 
บ้านดอยปุย

และ
หน่วยงาน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02 



349 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 4. การสรา้งความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 6. การปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน 

6. ยทุธศาสตร ์: การปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน 
6.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการขยายหัวประปา
ดับเพลิงเพื่อป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย บริเวณพื้นที่
หมู่ที่ 8, 10 และ 14 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

อุดหนุการประปาส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายแนวจุด
ติดตั้งหัวจ่ายน้ าประปา
ดับเพลิง (ประปาหัวแดง) 
ประกอบด้วยหัวแกละ
ทางออกเกลียวหยาบ 
ขนาด 4*4*4 ชุดวาล์วน้ า
ใต้ดินและอุปกรณ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 15 จุด 
 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 การดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็วขึ้น
ร้อยละ 20 

การปฏิบัติงานของ
งานดับเพลิงของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ความสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพขึ้น
ร้อยละ 80 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
เชียงใหม่ 
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3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
สถานีต ารวจภูธรภูพิงคราช
นิเวศน์ ในการด าเนินงาน
ตามโครงการที่เกี่ยวข้อง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละของ
ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่
ลดลงร้อยละ 
20            
2. ผู้ตดิ/ผู้เสพ
ยาเสพตดิใน
ต าบลได้รบัการ
บ าบัดฟื้นฟูและ
ส่งเสริมอาชีพ
ร้อยละ 50 

1.ประชาชน เยาวชน 
ครอบครัว โรงเรียน และ
สถานประกอบการ มี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด                
2. ผู้ติดยาเสพติดได้รับ
การบ าบัดและติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  
3. หน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด 

สถานีต ารวจภธูร         
ภูพิงคราชนเิวศน ์

 

 

แบบ ผ.02 


