
๒๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
เชิงดอย 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง จ านวน 9 จุด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 

1,000,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยแก้ว 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
โป่งน้อย 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
หลิ่งห้า 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
ดอยสุเทพ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
อุโมงค ์

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านอโุมงค ์

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้าน
ภูพิงค์ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร จ านวน 9 
จุด พร้อมอุปกรณ์ห่อหุ้ม
กล้อง และเครื่อง
บันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านภูพิงค์ 
 

800,000  100,000 100,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้าน
ใหม่หลังมอ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้าน
ทรายค า 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 บ้านทรายค า 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในต าบลสเุทพ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณ
จุดเสีย่ง ภายในต าบล เช่น 
โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ 
สถานท่ีส าคญัๆ ในต าบล 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และ
ภัยต่างๆ ลดลง 
ร้อยละ 70 

1. ประชาชนในต าบล
และพื้นที่ใกล้เคยีงไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล, เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ, เจ้าหน้าท่ี             
อปพร., อาสาสมัคร 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ

อนุญาตใช้ไฟ 
ติดตั้งมิเตอร์ 
และการติดตั้ง
อุปกรณ์บน

เสาไฟฟ้าด้วย 
จากการไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 



๒๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
อาคารสถานดีับเพลิง 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้องและ
เครื่องบันทึกภาพ สถานี
ดับเพลิง 
 

50,000  50,000 50,000 จ านวนการเกิด
การปัญหาการ
ลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ ลดลง 

ป้องกันความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
สถานท่ีราชการและเพิม่
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ส านักปลดั 

13 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลสุเทพ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ (IP 
Camera) แบบภายนอก
อาคาร จ านวน 8 จุด 
พร้อมอุปกรณห์่อหุ้มกล้อง
และเดินสาย Fiber Optic 
พร้อมติดตั้งเครื่องบันทึก
ภาพถ่ายเครือข่าย NVR 
แบบ 16 ช่อง 

500,000  500,000 500,000 จ านวนการเกิด
การปัญหาการ
ลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ ลดลง 

ป้องกันความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
สถานท่ีราชการและเพิม่
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

14 โครงการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน และอาชญากรรม 
 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ในชุมชน 
 

สอดส่อง ตรวจตรา ดูแล
ความปลอดภัยของ
ประชาชน เช่น สนธิก าลัง
ระหว่างต ารวจ ต ารวจ
อาสา และอปพร.ในการ
ออกตรวจตราพื้นที่เพ่ิม
ความปลอดภัย อบรม
พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที ่

200,000  200,000 200,000 
 

1. จ านวน
หมู่บ้านได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
การป้องกันและ
รักษาความ
มั่นคงปลอดภยั 
ร้อยละ 80 

ประชาชนในชุมชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

15 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย             
พลเรือน 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพแก่ 
อปพร. ให้มีความรู้ และ
ทักษะเพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อเพิ่มจ านวน           
อปพร.ให้ไดต้าม
เป้าหมาย ร้อยละ 2 
ของจ านวนประชากร 

จัดให้มีการฝึกอบรม        
อปพร. และฝึกทบทวน 
อปพร. เดิม ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในพื้นที่ชุมชนของ
ตนเอง เกี่ยวกับการ
เตรียมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ตลอดจนภัยพิบัตติ่างๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึ้น  
 
 
 
 
 

100,000 
(2559:100,000) 
(2558:50,000) 

(2557:100,000) 

 100,000 100,000 มีจ านวน อปพร.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2และ อปพร.
ได้รับการ
ฝึกอบรม
ทบทวนร้อยละ 
80 

1.อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย              
2.มสีมาชิก อปพร.ครบ
ตามเป้าหมายและมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี   

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

16 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ให้แก่ประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
รณรงค์ป้องกัน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่
ประชาชน ชุมชน 

50,000 
(2559:100,000) 
(2558:50,000) 
(2557:30,000) 

 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัย
ต่างๆ 

1.ประชาชนได้รับการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั     
2. ชุมชนมีความพร้อม
ในการรับมือภยัพิบัติ
และสามารถบริหาร
จัดการและลดความ
เสียหายเมื่อเกดิสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

17 โครงการอบรมฝึกซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทา                       
สาธารณภัย 

1.พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั
รวมทั้งการปฏิบตัิเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ         
2. เพื่อให้ประชาชน 
ผู้น าชุมชน รู้วิธีป้องกัน
และวิธีปฏิบตัิเมื่อเกดิสา
ธารณภัยและภัยพิบตั ิ

จัดฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ
ประชาชน ผู้น าชุมชนและ
ฝึกอบรมทบทวน
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

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

 50,000 50,000 จ านวนครั้งใน
การฝึกซ้อม 
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

1.เจ้าหน้าท่ีไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ 
และสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          
2. ประชาชน ผู้น า
ชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
ระงับภัยพิบัตติ่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อเกิดสาธารณภยัได ้
 
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

18 โครงการอบรมอาสาสมคัร           
ไฟป่า 

1.เพื่อให้ความรู้ทาง
ทฤษฎีการควบคุมไฟป่า
ควบคู่ไปกับการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานข้ัน
พื้นฐาน     
2.เพื่อสร้างทัศนคติปลูก
จิตส านึกในการร่วมมือ
ป้องกันไฟป่าและร่วม
เป็นอาสาสมัครในการ
ป้องกันไฟป่า 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับไฟป่า ผลกระทบ
ที่เกิดจากไฟป่า การ
อนุรักษ์ป่าไม้และ
ธรรมชาติ และฝึกปฏิบัติ
ดับไฟป่า 

50,000 
(2559:30,000) 

 50,000 50,000 จัดฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า
และทักษะในการดับไฟ
ป่า                   
2.ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีจติ
อาสาร่วมมือในการ
ป้องกันและระงับไฟป่า
กรณีเกดิไฟป่าขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

19 โครงการบริการประชาชนและ
เฝ้าระวังเหตสุาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

จ้างแรงงานเพื่อบริการ
และช่วยเหลือประชาชน 
ในการบริการตัดแต่งต้นไม้ 
กิ่งไม้ เฝ้าระวังและ
ช่วยเหลือเหตุภัยพิบตัิและ
สาธารณภัยต่างๆ 

500,000 
(2559:400,000) 
(2558:469,500) 
(2557:468,000) 

 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับบริการ 
ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ 
สามารถป้องกันและ
ระงับภัยพิบัตไิด ้

ส านักปลดั 

20 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ให้เกิดความปลอดภยั
และมีประสิทธิภาพ 

1.จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ 
SCBA จ านวน 1 เครื่อง            
2. จัดซื้อเครื่องมืองัด
อเนกประสงค์  
3. จัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิงยางสงเคราะห์ 3 
ช้ัน ขนาด 1.5 น้ิว ยาว 
20 เมตร พร้อมข้อต่อ

7,000,000  3,000,000 3,000,000 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

การปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยมีความ
สะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพขึ้นร้อยละ 
80 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

อลูมิเนียม จ านวน 5 เส้น             
4. จัดซื้อชุดดับเพลิงใน
อาคาร ประกอบด้วย 
หมวก เสื้อ กางเกง 
รองเท้าและถุงมือดับเพลิง 
5. ซื้อรถบรรทุกน้ าอเนก 
ประสงค์ จ านวน 1 คัน        
6. จัดท าระบบสญัญาณ
เตือนเมื่อรถดับเพลิงออก
ปฏิบัติงาน ติดตั้งตั้งแต่
สถานีดับเพลิงถึงแยก
โรงเรียนโป่งน้อย 
ระยะทาง 500 เมตร 
จ านวน 8 จุด  

แบบ ผ.01 



๒๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7.จัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์
กลาสขนาด 1,500 ลติร
พร้อมขาตั้งและก๊อกน้ า 
จ านวน 10 ใบ 
8.จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
จ านวน 1 เครื่อง    
9. จัดซื้อวิทยสุื่อสาร 
จ านวน 10 เครื่อง            
10. ติดตั้งมูล่ี่กันแดดห้อง
วิทยุสื่อสารและศูนย์            
อปพร.  
11. จัดซื้อรถดบัเพลิง 
ความจุไม่น้อยกว่า 
4,000 ลิตร พร้อม

แบบ ผ.01 



๒๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

อุปกรณ์ และมีถังบรรจุ
น้ ายาโฟมดับเพลิงได้ไม่
น้อยกว่า 200 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 

ฯลฯ 
21 โครงการเพิม่ศักยภาพการ

บริการตดักิ่งไม้ ต้นไม ้
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการตดัแต่งต้นไม้ 
กิ่งไม้เพื่อป้องกันจาก
เหตุวาตภัยและลดการ
เผาเศษกิ่งไม้ใบไม้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน 

1.จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ
ขนกิ่งไม้ จ านวน 1 คัน               
2. จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ 
ใบไม้ จ านวน 1 เครื่อง     
3. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตดั
แต่งก่ิงไม้ จ านวน 1 ชุด 

ฯลฯ 
 
 

2,500,000  2,500,000 2,500,000 จ านวนครัวเรือน
ทีป่ระสบเหตุ
ต้นไม้หักโค่นลม้
ทับบ้านเรือน
ลดลงร้อยละ 
80        
 
 
 

การปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยมีความ
สะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพขึ้นร้อยละ 
80 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

22 โครงการขยายหัวประปา
ดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับ
อัคคีภัย บริเวณพื้นที่หมู่ท่ี 8, 
10 และ 14 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิงให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

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 การดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็วขึ้น
ร้อยละ 20 

การปฏิบัติงานของงาน
ดับเพลิงของเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยมีความ
สะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพขึ้นร้อยละ 
80 

 

แบบ ผ.01 



๒๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้
ดิน 

เพื่อเก็บน้ าสะอาด
ส าหรับบริการประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน
ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
10 เมตร ลึก 2 เมตร            
จุน้ าได้ 60 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมระบบปัม๊น้ า ระบบ
ท่อธาร บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลต าบลสุเทพ 
 
 
 
 
 
 

500,000  500,000 500,000 มีปริมาณน้ า
สะอาดที่จดัเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น 
จ านวน 60 
ลูกบาศก์เมตร 

ประชาชนมีน้ าส าหรับใช้
อุปโภคและบรโิภคร้อย
ละ 20 ของครัวเรือนท่ี
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
และบรโิภค 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

24 โครงการรณรงค์ป้องกันหมอก
ควัน ไฟป่าและภัยแล้ง 

1.เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
หมอกควันไฟป่า                      
2. เพื่อเตรียมการ
รองรับสถานการณภัย
แล้งท่ีอาจเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

1.จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่ประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าหมอกควัน และภัยแล้ง                  
2. จัดกิจกรรมรณรงค์
ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการป้องกัน
หมอกควัน ไฟป่าและภัย
แล้ง 

50,000  50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการปญัหา
หมอกควัน ไฟ
ป่าและภัยแล้งท่ี
เกิดขึ้น 
 
 
 
 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ไฟป่า หมอก
ควันและภยัแล้งพร้อม
ทั้งเตรียมพร้อมในการ
รับมือกับปัญหาดังกล่าว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



๒๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

25 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

1. เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
2. เพื่อให้สามารถกัก
เก็บน้ าไดเ้พิ่มขึ้น 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค การท า
การเกษตร 
4. เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
 
 

1. จัดซ้ือถังเก็บน้ า ใช้ติดตั้ง
เพื่อเก็บน้ าภายในหมู่บ้าน  
2. จัดหาถังเก็บน้ า/ภาชนะ
เก็บน้ า ให้แก่ครัวเรือนผู้
ยากไร้ท่ีประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 
3. ส ารวจ ซ่อมแซม 
ก่อสร้าง ภาชนะเก็บกักน้ า/
ถังเก็บน้ ากลาง 
4. การเจาะบ่อบาดาล 
5. การสร้างฝายต้นน้ า และ
ปลูกป่าบริเวณต้นน้ า  

ฯลฯ 
 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ภัยแล้งได้รับการ
ช่วยเหลือ 

1. สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
ได ้
2. สามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.01 


