
๒๔๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.1 ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมอืในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 
 
 
 

เพื่อด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องสถาบัน 
พระมหากษตัริย์ซึ่งเป็น
สถาบันส าคญัของชาติ 
อันเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาต ิ

1. จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
การปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติ 
 

30,000 
(2559:50,000) 
(2558:50,000) 
(2557:50,000) 

 30,000 
 

30,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการ
ตามโครงการ
และตาม
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 
(2 กิจกรรม) 

1. ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคญั
ของสถาบันส าคัญของ
ชาติ 
2. สรา้งความสมานฉันท์
สามัคคีของคนในชาต ิ

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัระเบียบชุมชน 
 
 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในชุมชน 

1.จัดซื้อรถยนตต์รวจ
การณ์ จ านวน 1 คัน                 
2. จัดท าป้ายสัญญาณ
เตือนจราจรต่างๆ 

ฯลฯ 
 

500,000 
 

 500,000 500,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม

และอุบัตเิหตุใน
ชุมชนลดลง 

 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบสงบเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๔๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.1 ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมอืในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
ไฟป่า 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาป่า 
2. เพื่อป้องกันและ
เตรียมพร้อมต่อ
สถานการณ์ไฟป่าที่อาจ
เกิดขึ้น 
3. เพื่อให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันไฟป่า 

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

ฯลฯ 
 

300,000 
(2559:200,000) 
(2558:100,000) 
(2557:92,000) 

 300,000 300,000 จ านวนร้อยละที่
ลดลงของการ
เกิดไฟป่า 

1. ลดความสูญเสียจาก
การเกิดไฟป่า 
2. สามารถช่วยระงับ
การเกิดไฟป่าได้
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.1 ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมอืในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดตั้งจุดตรวจ จุด            
บูรณาการ เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลส าคัญ 

600,000 
(2559:120,000) 
(2558:100,000) 
(2557:60,000) 

 600,000 600,000 1. จ านวนจุด
ตรวจ จุด           
บูรณาการที่
จัดตั้งได้       
2. จ านวน
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงร้อย
ละ 20 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับการ
อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.01 


