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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาต ิ
 
 
 

เพื่อด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องสถาบัน 
พระมหากษตัริย์ซึ่งเป็น
สถาบันส าคญัของชาติ อัน
เป็นศูนย์รวมแห่งความ
เป็นชาติและความสามัคคี
ของคนในชาติ 

1. จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการ
ปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาต ิ
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการตาม
โครงการและตาม
แนวนโยบายของ
รัฐบาล 
(2 กิจกรรม) 

1. ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 
2. สรา้งความ
สมานฉันท์สามัคคี
ของคนในชาติ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัระเบียบ
ชุมชน 
 
 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในชุมชน 

1.จัดซื้อรถยนตต์รวจการณ์ 
จ านวน 1 คัน                  
2. จัดท าป้ายสัญญาณเตือน
จราจรต่างๆ 

ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตุในชุมชน

ลดลง 
 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบสงบ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อให้เกิดความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดตั้งจุดตรวจ จุด            
บูรณาการ เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลส าคัญ 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 600,000 1. จ านวนจุดตรวจ 
จุดบูรณาการที่จดัตั้ง
ได้       
2. จ านวนอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลงร้อยละ 
20 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
การอ านวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยแก้ว 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยแก้ว 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้านสเุทพาลัย หมู่
ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้านสเุทพา
ลัย หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง ซอย
ละ 1 จดุ  

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
โป่งน้อย 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านโป่งน้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
หลิ่งห้า 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านหลิ่งห้า 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
ดอยสุเทพ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านดอยสเุทพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกดิปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้านอุโมงค ์

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านภูพิงค ์

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร จ านวน 9 
จุด พร้อมอุปกรณ์ห่อหุ้ม
กล้อง และเครื่องบันทึกภาพ 
บริเวณจุดเสี่ยง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภู
พิงค์ 
 

800,000 800,000 100,000 100,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านใหม่หลังมอ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 บ้านใหมห่ลังมอ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านทรายค า 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 บ้านทรายค า 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในต าบล
สุเทพ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้อง และ
เครื่องบันทึกภาพ บริเวณจุด
เสี่ยง ภายในต าบล เช่น 
โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ 
สถานท่ีส าคญัๆ ในต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนการเกิดปญัหา
อาชญากรรม   ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาการ
ลักทรัพย ์และภัย
ต่างๆ ลดลง ร้อยละ 
70 

1. ประชาชนใน
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
(ให้ยื่นขอ
อนุญาตใช้
ไฟ ติดตั้ง

มิเตอร์ และ
การติดตั้ง
อุปกรณ์บน
เสาไฟฟ้า
ด้วย จาก
การไฟฟ้า

เขต) 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดอาคารสถานี
ดับเพลิง 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้องและ
เครื่องบันทึกภาพ สถานี
ดับเพลิง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดการ
ปัญหาการลักทรัพย์
และภยัต่างๆ ลดลง 

ป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
สถานท่ีราชการ
และเพิ่มขดี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในบริเวณ
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลสุเทพ 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหา
การลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ (IP 
Camera) แบบภายนอก
อาคาร จ านวน 8 จุด พร้อม
อุปกรณ์ห่อหุ้มกล้องและ
เดินสาย Fiber Optic พร้อม
ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพถ่าย
เครือข่าย NVR แบบ 16 
ช่อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดการ
ปัญหาการลักทรัพย์
และภยัต่างๆ ลดลง 

ป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
สถานท่ีราชการ
และเพิ่มขดี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการป้องกันและ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน และ
อาชญากรรม 
 

เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในชุมชน 
 

สอดส่อง ตรวจตรา ดูแล
ความปลอดภัยของ
ประชาชน เช่น สนธิก าลัง
ระหว่างต ารวจ ต ารวจอาสา 
และอปพร.ในการออกตรวจ
ตราพื้นที่เพ่ิมความปลอดภัย 
อบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี 

200,000 200,000 200,000 200,000 
 

1. จ านวนหมู่บ้าน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
จ านวน 15 หมู่บ้าน 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
มีต่อการป้องกันและ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ประชาชนในชุมชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย             
พลเรือน 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพแก่ 
อปพร. ให้มีความรู้ และ
ทักษะเพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อเพิ่มจ านวน           
อปพร.ให้ไดต้ามเปา้หมาย 
ร้อยละ 2 ของจ านวน
ประชากร 

จัดให้มีการฝึกอบรม        
อปพร. และฝึกทบทวน อป
พร. เดิม ในการปฏิบัติหนา้ที่
ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง 
เกี่ยวกับการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดจนภัยพิบตัิต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น  
 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 มีจ านวน อปพร.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2และ 
อปพร.ไดร้ับการ
ฝึกอบรมทบทวนร้อย
ละ 80 

1.อปพร.มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีใน
การป้องกันและ
บรรเทา               
สาธารณภัย              
2.มสีมาชิก อปพร.
ครบตามเป้าหมาย
และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหนา้ที่   

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ให้แก่ประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัยต่างๆ  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
รณรงค์ป้องกัน สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณ
ภัยให้แก่ประชาชน ชุมชน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ 

1.ประชาชนได้รับ
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ในการป้องกันและ
บรรเทา               
สาธารณภัย      
2. ชุมชนมีความ
พร้อมในการรับมือ
ภัยพิบัติและ
สามารถบริหาร
จัดการและลด
ความเสยีหายเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการอบรมฝึกซ้อม
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1. พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยรวมทั้งการ
ปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้น า
ชุมชน รู้วิธีป้องกันและวิธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภยั
และภยัพิบัต ิ

จัดฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ
ประชาชน ผู้น าชุมชนและ
ฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าท่ี
งานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวนครั้งในการ
ฝึกซ้อม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

1.เจ้าหน้าท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ และสามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ          
2. ประชาชน ผู้น า
ชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและระงับภัย
พิบัติต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเมื่อเกิด
สาธารณภัยได้ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการอบรม
อาสาสมัครไฟป่า 

1. เพื่อให้ความรู้ทาง
ทฤษฎีการควบคุมไฟป่า
ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ
การปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐาน     
2. เพื่อสร้างทัศนคติปลูก
จิตส านึกในการร่วมมือ
ป้องกันไฟป่าและร่วมเป็น
อาสาสมัครในการป้องกัน
ไฟป่า 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับไฟป่า ผลกระทบท่ี
เกิดจากไฟปา่ การอนุรักษ์
ป่าไม้และธรรมชาติ และฝึก
ปฏิบัติดับไฟป่า 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จัดฝึกอบรมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

1. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรูเ้กี่ยวกับไฟ
ป่าและทักษะใน
การดับไฟป่า                   
2.ผูเ้ข้าร่วมอบรมมี
จิตอาสาร่วมมือใน
การป้องกันและ
ระงับไฟป่ากรณี
เกิดไฟป่าขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการบริการ
ประชาชนและเฝ้า
ระวังเหตสุาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

จ้างแรงงานเพื่อบริการและ
ช่วยเหลือประชาชน ในการ
บริการตดัแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ 
เฝ้าระวังและช่วยเหลือเหตุ
ภัยพิบัติและสาธารณภัย
ต่างๆ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการ ร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ ตดัแต่ง
ต้นไม้ กิ่งไม้ 
สามารถป้องกัน
และระงับภัยพิบัติ
ได ้
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ให้เกิดความปลอดภยัและ
มีประสิทธิภาพ 

1.จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ 
SCBA จ านวน 1 เครื่อง            
2. จัดซื้อเครื่องมืองัด
อเนกประสงค์  
3. จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง
ยางสงเคราะห์ 3 ช้ัน ขนาด 
1.5 น้ิว ยาว 20 เมตร 
พร้อมข้อต่ออลูมิเนยีม 
จ านวน 5 เส้น              
4. จัดซื้อชุดดับเพลิงใน
อาคาร ประกอบด้วย หมวก 
เสื้อ กางเกง รองเท้าและถุง
มือดับเพลิง 

7,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

การปฏิบัติงานของ
งานป้องกันและ
บรรเทา            
สาธารณภัยมีความ
สะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพขึ้น
ร้อยละ 80 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. ซื้อรถบรรทุกน้ าอเนก 
ประสงค์ จ านวน 1 คัน        
6. จัดท าระบบสญัญาณ
เตือนเมื่อรถดับเพลิงออก
ปฏิบัติงาน ติดตั้งตั้งแต่สถานี
ดับเพลิงถึงแยกโรงเรียนโป่ง
น้อย ระยะทาง 500 เมตร 
จ านวน 8 จุด  
7.จัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์
กลาสขนาด 1,500 ลติร
พร้อมขาตั้งและก๊อกน้ า 
จ านวน 10 ใบ 
8.จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เครื่อง    
9. จัดซื้อวิทยสุื่อสาร จ านวน 
10 เครื่อง             
10. ติดตั้งมูล่ี่กันแดดห้อง
วิทยุสื่อสารและศูนย์            
อปพร.  
11. จัดซื้อรถดบัเพลิง ความ
จุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 
พร้อมอุปกรณ์ และมีถัง
บรรจุน้ ายาโฟมดับเพลิงได้ไม่
น้อยกว่า 200 ลิตร จ านวน 
1 คัน 

ฯลฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการเพิม่ศักยภาพ
การบริการตัดกิ่งไม้ 
ต้นไม ้

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการตดัแต่งต้นไม้ กิ่ง
ไม้เพื่อป้องกันจากเหตุ    
วาตภัยและลดการเผาเศษ
กิ่งไม้ใบไมเ้พื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน 

1.จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อขน
กิ่งไม้ จ านวน 1 คัน               
2. จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ 
ใบไม้ จ านวน 1 เครื่อง      
3. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตดัแต่ง
กิ่งไม้ จ านวน 1 ชุด 

ฯลฯ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
ประสบเหตตุ้นไม้หัก
โค่นล้มทับบ้านเรือน
ลดลงร้อยละ 80        
 
 
 

การปฏิบัติงานของ
งานป้องกันและ
บรรเทา            
สาธารณภัยมีความ
สะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพขึ้น
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าใต้ดิน 

เพื่อเก็บน้ าสะอาดส าหรับ
บริการประชาชนท่ีไดร้ับ
ความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้ าอุปโภคบรโิภค 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดินชนิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 10 
เมตร ลึก 2 เมตร จุน้ าได้ 
60 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ระบบปั๊มน้ า ระบบท่อธาร 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลสุเทพ 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณน้ าสะอาดที่
จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 
จ านวน 60 ลูกบาศก์
เมตร 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
และบรโิภคร้อยละ 
20 ของครัวเรือน
ที่ขาดแคลนน้ า
อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการรณรงค์
ป้องกันหมอกควัน          
ไฟป่าและภัยแล้ง 

1.เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
หมอกควันไฟป่า                      
2. เพื่อเตรียมการรองรับ
สถานการณภัยแล้งที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที ่

1.จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
และภยัแล้ง                  
2. จัดกิจกรรมรณรงค์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันหมอกควัน ไฟ
ป่าและภัยแล้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และมสี่วนร่วมในการ
จัดการปญัหาหมอก
ควัน ไฟป่าและภัย
แล้งท่ีเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
สถานการณ์ไฟป่า 
หมอกควันและภัย
แล้งพร้อมทั้ง
เตรียมพร้อมในการ
รับมือกับปัญหา
ดังกล่าว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

1. เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
2. เพื่อให้สามารถกักเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค การท า
การเกษตร 
4. เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
 
 

1. จัดซ้ือถังเก็บน้ า ใช้ติดตั้ง
เพื่อเก็บน้ าภายในหมู่บ้าน  
2. จัดหาถังเก็บน้ า/ภาชนะเก็บ
น้ า ให้แก่ครัวเรือนผู้ยากไร้ท่ี
ประสบปัญหาการขาดแคลน
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 
3. ส ารวจ ซ่อมแซม ก่อสร้าง 
ภาชนะเก็บกักน้ า/ถังเก็บน้ า
กลาง 
4. การเจาะบ่อบาดาล 
5. การสร้างฝายต้นน้ า และ
ปลูกป่าบริเวณต้นน้ า  

ฯลฯ 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การช่วยเหลือ 

1. สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ภัยแล้งให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได ้
2. สามารถกักเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.เพื่อป้องกันและแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ                 
2. เพื่อส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด       
3. เพื่อศึกษาหากลุม่เสี่ยง
และบ าบดัฟื้นฟูผู้ตดิยา                 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ การป้องกันยาเสพ
ติด เช่น โครงการ DARE   
2. จัดท าแผนเชิงปฏิบัติการ
และการอบรมให้ความรู้ดา้น
การป้องกันอาชญากรรม 
อบายมุข ยาเสพติด  
3. กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟู
การส่งเสริมอาชีพผูต้ิด/ผูเ้สพ
ยาเสพตดิ       

ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 1. ร้อยละของปัญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี
ลดลงร้อยละ 20           
2. ผู้ตดิ/ผู้เสพยาเสพ
ติดในต าบลได้รับการ
บ าบัดฟื้นฟูและ
ส่งเสริมอาชีพร้อยละ 
50 

1.ประชาชน เยาวชน 
ครอบครัว โรงเรียน 
และสถานประกอบการ 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด               
2. ผู้ติดยาเสพติดได้รับ
การบ าบัดและติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้งในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติด 
 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 4. การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการอบรม
นักเรียนสีขาว โตไปไม่
โกง 

1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใน
การรักความถูกต้องมี
ความกล้าหายทาง
จริยธรรม  
2. เพื่อให้เด็กสามารถ
ป้องกันดูแลตนเองได้และ
เป็นแกนน าในการดูแล
ตักเตือน แนะน าเพื่อนให้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 

จัดฝึกอบรมเด็กนักเรียนใหม้ี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
ต่อต้านการทุจริต 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมอบรมและร่วม
เป็นแกนน าเครือข่าย 
จ านวน 100 คน 

1.สามารถกระตุ้นให้
เด็กคิดอย่างมีเหตุผล
ซึมซับคุณค่าความดี
งาม รู้จักผิดชอบชั่วดี 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตและ
คอรัปชั่น                 
2. เด็กสามารถ
ป้องกันและดูแล
ตนเองได้และเป็น
แกนน าดูแล ตักเตือน 
แนะน าเพ่ือนให้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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