
แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์วินยั
จราจรการขบัขี่ปลอดภยั

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร

จดักจิกรรมอบรมวินยั
จราจรใหแ้กเ่ยาวชน
และประชาชน

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเขา้ร่วม
อบรม

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด         
งานรักษาความ
สงบภายใน

2 โครงการจดักจิกรรมเนื่อง
ในวัน  อปพร.

เพื่อร าลึกถงึการจดัต้ัง  
 อปพร.และสร้างขวัญ
ก าลังใจใหส้มาชกิ  อป
พร.

ฝึกอบรมจดักจิกรรมวัน 
อปพร. แหง่ชาติ วันที่ 
22 มนีาคมของทกุปี

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของ
อปพร.เขา้ร่วม
กจิกรรม

 อปพร.มขีวัญ
ก าลังใจที่ดีในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด           
งานปอ้งกนัฯ

3 โครงการปอ้งกนัปญัหา
มลพษิหมอกควันและ     
 ไฟปา่

เพื่อรณรงค์ปอ้งกนั
ปญัหามลพษิหมอกควัน
และไฟปา่ใหล้ดลง

จดักจิกรรมรณรงค์
ปอ้งกนัปญัหามลพษิ
หมอกควันและไฟปา่ใน
เขตเทศบาลต าบล     
จนัจว้า

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

ลดปญัหามลพษิ
หมอกควันและไฟ
ปา่

ส านกัปลัด         
งานรักษาความ
สงบภายใน

4 โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนเกี่ยวกบัภยัทาง
ถนน ภยัธรรมชาติและ 
สาธารณภยัต่างๆแก่
ประชาชนทั่วไป

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร
และ          สาธารณ
ภยัต่างๆ

ฝึกอบรมซ้อมแผน
เกี่ยวกบัภยัทางถนน ภยั
ธรรมชาติและ      สา
ธารณภยัต่างๆแก่
ประชาชนทั่วไป

15,000       15,000       15,000       15,000       15,000        ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรม

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด         
งานรักษาความ
สงบภายใน

ตวัชี้วดั   (KPI)

3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริหารทั่วไป  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื



แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั   (KPI)

3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริหารทั่วไป  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัแผ่นดินถล่มการ
ซ้อมแผนเตรียมความ
พร้อมรับมอืแผ่นดินไหว

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัการปฏบิติัตน
เมื่อเกดิแผ่นดินไหว

จดัฝึกอบรมผู้น าชมุชน,
ประชาชนทั่วไป,เยาวชน
,หนว่ยงานราชการ,
เจา้หนา้ที่เทศบาลต าบล
จนัจว้า

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวามรู้
ในการปฏบิติัตน
เมื่อเกดิแผ่นดินไหว

ส านกัปลัด         
งานปอ้งกนัฯ

6 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุ
ในชว่งเทศกาลปใีหมแ่ละ
สงกรานต์

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร 
พร้อมปอ้งกนัยาเสพติด
ในชว่งเทศกาลในเขต

จดักจิกรรมรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ต้ังจดุใหบ้ริการภายใน
เขตเทศบาล       ต าบล
จนัจว้า พร้อมปอ้งกนัยา
เสพติดในชว่งเทศกาลใน
เขต

40,000       40,000       40,000       40,000       40,000        ร้อยละ 80 ของ
อบุติัเหตุที่ลดลง

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด          
งานปอ้งกนัฯ

7 โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการปอ้งกนัสาธารณ
ภยั ภยัธรรมชาติ

เพื่อใหค้วามรู้การ
ปอ้งกนัภยัต่างๆเบื้องต้น

จดักจิกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการปอ้งกนั
สาธารณภยั ภยัธรรมชาติ

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรม

ผู้เขา้อบรมได้
เรียนรู้ปอ้งกนัภยั
ต่างๆอยา่งถกูวิธี

ส านกัปลัด         
งานปอ้งกนัฯ



แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั   (KPI)

3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า  ด้านบริหารทั่วไป  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เพื่อชว่ยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกดิจาก
สาธารณภยั

เพื่อใหค้วามชว่ยเหลือ
เบื้องต้นแกร่าษฎรที่
ยากไร้

ด าเนนิงานชว่ยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่ยากไร้

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด          
งานปอ้งกนัฯ

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน
 อปพร.

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ของสมาชกิ อปพร.ใน
การปฏบิติังาน

จดักจิกรรมฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.

10,000       10,000       10,000       10,000       10,000        ร้อยละ 80 ของ
สมาชกิ อปพร. 
เขา้รับการฝึกอบรม

สมาชกิ อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด          
งานปอ้งกนัฯ

10 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัรเตือน
ภยั (มสิเตอร์เตือนภยั)

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ของอาสาสมคัรเตือนภยั
ในการปฏบิติังาน

จดักจิกรรมฝึกทบทวน
อาสาสมคัรเตือนภยั

5,000        5,000        5,000        5,000        5,000         ร้อยละ 80 ของ
ทมีอาสาสมคัรเขา้
ร่วมฝึกอบรม

ทมีอาสาสมคัร
เตือนภยัมี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด         
งานรักษาความ
สงบภายใน

รวม     10      โครงการ - -     130,000     130,000     130,000     130,000     130,000 - - -


