
แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอดุหนนุศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจ า
หมู่บา้น (อดุหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น)

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนและสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พัฒนากลไกให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

อดุหนนุงบประมาณให ้
ศป.ปส. หมู่บา้น จ านวน 
23 หมู่บา้น ๆ ละ 10,000
 บาท

230,000     230,000     230,000     230,000     230,000      ร้อยละ 80  ของการ
ระบาดของยาเสพติด
ลงลด

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบล  
จันจว้าลดลง

ส านักปลัด            
งานรักษาความสงบ
ภายใน

2 โครงการส่งเสริมการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี
  และใหค้วามรู้  ด้าน
ปกครองของไทยและการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
การปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย สร้าง
จิตส านึกรู้รักสามัคคี และ
เพื่อสร้างความสมานฉันท์

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวาม
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับทอ้งถิ่นมากขึ้น

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
 และพระมหากษัตริย์ 
ปฏิบัติตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมใหชุ้มชนเข้า
มามส่ีวนร่วมในการ
สอดส่องดูแลและต่อต้าน
ยาเสพติดภายใน
ครอบครัวตนเองและ
หมู่บา้น/ชุมชน

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 80  ของการ
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนลงลด

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

4 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ประโยชน์

ท าใหป้ระชาชนมส่ีวน
ร่วมและมรีะบอบ
ประชาธิปไตย

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

5 โครงการหมู่บา้นสีขาวปลอด
อบายมขุและอาชญากรรม

เพื่อลดปญัหา
อาชญากรรมและอบายมขุ
ในเขตชุมชน

จัดกจิกรรมรณรงค์เผยแพร่
 และเฝ้าระวังการเล่นการ
พนนัและมั่วสุมอบายมขุ
ร่วมกบัชุมชน

5,000        - - - -  ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชิวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

6 โครงการจัดระเบยีบสังคม เพื่อลดปญัหา
อาชญากรรมอบายมขุและ
ยาเสพติดในเขตชุมชน
อย่างบรูณาการ

ด าเนินการออกตรวจตรา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามสถานบริการ/สถาน
บันเทิง/ร้านเกมส์/Internet/
ร้านจ าหน่ายสุรา/บุหร่ี/
หอพัก/สมาคมสนุ้กเกอร์/
สถานที่เด็ก เยาวชน วัยรุ่น
มั่วสุมและก่อความไม่สงบ 
และแรงงานต่างด้าว

10,000       - - - -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มากขึ้น

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชิวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

7 โครงการบริหารจัดการศูนย์ 
ศป.ปส.เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนินการจัดสถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน
ยาเสพติด  ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
จัดประชุม สัมมนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ภายในต าบล  ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือน
ละ 1 คร้ัง

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของ
ปญัหาการระบาด
ของยาเสพติดลดลง

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

8 โครงการฝึกอบรมผู้ประสาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมฝึกอบรมขยาย
เครือข่ายผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน 23 หมู่บา้น

10,000       - - - 10,000        ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนเกดิความรู้
และตระหนกัถึงพษิ
ภยัของยาเสพติด

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาล

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

9 โครงการบ าบดัรักษาและ
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้เสพและผู้
ติดยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนนิการส่งผู้ติดยาเสพ
ติดไปบ าบดัและฟื้นฟู
สภาพที่ศูนย์บ าบดัฯ

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ80  ของผู้
บ าบดัรักษาเกดิความ
เข้าใจในพษิภยัของยา
เสพติด

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

10 โครงการหมู่บา้นสีขาวชุมชน
เข้มแข็งพลังสังคมปอ้งกนัยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมใหชุ้มชนเข้า
มามส่ีวนร่วมในการ
สอดส่องดูแลและต่อต้าน
ยาเสพติดภายใน
ครอบครัวตนเองและ
หมู่บา้น/ชุมชน

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80  ของการ
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนลงลด

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

11 โครงการจัดกจิกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ต่อต้านการ
ใช้ยาเสพติดในชุมชน ใน
วันที่ 26 มถิุนายนของทกุปี

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

12 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อคัด
กรองปญัหายาเสพติดใน
หมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนนิการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อคัด
กรองผู้ที่เกี่ยวข้องกบัยา
เสพติด

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

13 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

จัดกจิกรรมฝึกอบรม อป
พร.และอาสาสมคัรฯ 
ภายในพื้นที่

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของอป
พร.และอาสาสมคัรฯ 
เข้ารับการฝึกอบรม

การด าเนนิงานด้าน
การปอ้งกนัและ
บรรเทาฯ มศัีกยภาพ
ในการปฏบิติังาน

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

14 โครงการติดต้ังจุดเกบ็น้ า
รถดับเพลิงและรถบรรทกุน้ า
(ประปาหวัแดง) ประจ า
หมู่บา้น ต าบลจันจว้า และ
จันจว้าใต้  55 จุด

เพื่อพฒันาระบบการ
จัดเกบ็น้ ารถดับเพลิงและ
รถบรรทกุน้ า

ติดต้ังจุดเกบ็น้ า
รถดับเพลิงและรถบรรทกุ
น้ า(ประปาหวัแดง) 
ประจ าหมู่บา้น ต าบลจันจ
ว้า และจันจว้าใต้ จ านวน 
55 จุด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 80 ของ
พนกังานในการ
ปฏบิติังานด้าน
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มปีระสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานด้านปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภยัภายในชุมชน

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน

15 โครงการส่งเสริมปฏิบัติการเชิง
รุกในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างความเข้าใจในด้าน
การดับเพลิงและการใช้
อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุต่างๆ
และการป้องกันเหตุเบื้องต้น

จัดกิจกรรมปฏิบัติการเชิงรุก
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
พนกังานและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

พนกังานและ
ประชาชนทั่วไปเข้าใจ
ด้านการดับเพลิงเพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด         
งานรักษาความสงบ
ภายใน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

16 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการจัด
กจิกรรมรวมพลังทางสังคม
ในการขับเคล่ือนและ
สนบัสนนุการแกป้ญัหายา
เสพติด

อดุหนนุงบประมาณ    
ศป.ปส.   อ.แมจ่ัน

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด             
 งานรักษาความสงบ

17 โครงการฝึกอบรมทบทวน
หนึ่งต าบลหนึ่งทมีกู้ชีพกู้ภยั 
(OTOS)

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาสาสมคัรเตือนภยัใน
การปฏบิติังาน

จัดกจิกรรมฝึกทบทวนทมี
กู้ชีพกู้ภยั

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของทมี
อาสาสมคัรกู้ชีพกู้ภยั
เข้าร่วมกจิกรรม

ทมีอาสาสมคัรทมีกู้ชีพ
กู้ภยัมศัีกยภาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด         
งานปอ้งกนัฯ

18 โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุ
ส่ือสาร

เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังาน
เจ้าหนา้ที่และอาสาสมคัร
มคีวามรู้ในการใช้วิทยุ
ส่ือสารเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบิติังานปอ้งกนัฯ

จัดกจิกรรมฝึกอบรมการ
ใช้วิทยุส่ือสารใหแ้ก่
พนกังานและอาสาสมคัร

        5,000         5,000         5,000         5,000         5,000  ร้อยละ 80 ของอป
พร. เข้าร่วมฝึกอบรม

อปพร. มคีวามรู้ในการ
ใช้คล่ืนสงเคราะห์
ความถี่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานปอ้งกนัฯ

ส านกัปลัด          
งานปอ้งกนัฯ



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

19 โครงการติดต้ังสัญญาณ
จราจรและปา้ยเตือน

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร

ด าเนนิการติดต้ังสัญญาณ
จราจรและปา้ยเตือนตาม
จุดอนัตรายต่างๆ เขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ 80 ของจุด
อนัตรายต่างๆมี
สัญญาณจราจรและ
ปา้ยเตือน

ลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนนประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร

ส านกัปลัด          
งานปอ้งกนัฯ

20 โครงการฝึกอบรมการบริการ
การระบบแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ต่างๆ

จัดกจิกรรมอบรมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร

ส านกัปลัด          
งานปอ้งกนัฯ

21 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดัและฟื้นฟ ูคืน
คนดีสู่สังคม

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนนิการฝึกอบรมอาชีพ
ใหแ้กผู้่ผ่านการบ าบดัและ
ฟื้นฟสูมรรถภาพ

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80  ของผู้
บ าบดัรักษาเกดิความ
เข้าใจในพษิภยัของยา
เสพติด

ปญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด    งาน
รักษาความสงบ
ภายใน

รวม 21          โครงการ - -     460,000     435,000     435,000     435,000     445,000 - - -


