
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์การสวม  - เพ่ือรณรงค์เร่ืองความ  - ฝึกอบรมให้ความรู้หรือรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 10 ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ

หมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ ปลอดภัยให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสวม อุบัติเหตุจากการ ปลอดภัยในชีวิต งานป้องกันฯ
ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย ขับข่ีรถจักรยาน-

ยนต์ไม่สวมหมวก

นิรภัยลดลง

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพ่ือป้องกันและลด  - ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตทางถนน เทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุทางถนน ปลอดภัยในชีวิต งานป้องกันฯ

ลดลง

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพ่ือป้องกันและลด  - ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตทางถนน เทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุทางถนน ปลอดภัยในชีวิต งานป้องกันฯ

ลดลง

๔ โครงการตรวจป้องกันการ  - เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ  - จัดประชุม/อบรมให้ความรู้เก่ียว 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ๑ คร้ัง/ปี  - ลดอุบัติการเกิด ส านักปลัดฯ
เกิดอัคคีภัย การป้องกันการเกิด การป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้กับ อัคคีภัยได้ งานป้องกันฯ

อัคคีภัย ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า  - ประชาชนได้รับ

ส่วนราชการ ฯลฯ ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและท่ีมา
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๕ โครงการอบรมให้ความรู้  - เพ่ือจัดประชุม/อบรม  - จัดประชุม/อบรมให้ความรู้เก่ียว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ คร้ัง/ปี  - ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
เก่ียวกับกฎระเบียบจราจร ให้ความรู้เก่ียวกับวินัยการ กับวินัยการจราจร ความรู้ในวินัย งานป้องกันฯ

จราจร  - จัดระเบียบการเดินรถ การจราจร
 - เพ่ือจัดระเบียบการ การจอดรถให้มีความเป็น   - การจอดรถมีความ

จราจรในเขตเทศบาล ระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง เป็นระเบียบและถูก

ต าบลพิมาย ตามกฏจราจร กฏจราจร

๖ โครงการคืนทางเท้าให้  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  - จัดระเบียบทางเท้า/ถนนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนภายในเขต ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ
ประชาชนคืนถนนให้สังคม ความสะดวกในการสัญจร เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน 10 เส้น สะดวกในการสัญจร งานรักษาความสงบเรียบร้อย

และมีความปลอดภัยใน บนทางเท้า/ถนน 

การใช้ถนน ได้อย่างปลอภัย
 - เพ่ือให้ความเป็นระเบียบ
ในการจ าหน่วยสินค้าบน
ทางเท้า
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7 โครงการฝึกอบรม ทบทวน  -เพ่ือให้ อปพร. มีความรู้   -ฝึกอบรม / ทบทวน อปพร. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ความเข้าใจในการปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ของ อปพร. ท่ีรับ และประสิทธิภาพ งานป้องกันฯ
พลเรือน หน้าท่ี อบรม/ทบทวน ในการปฏิบัติหน้าท่ี

มีความรู้เข้าใจ ได้อย่างถูกต้อง
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี

8 โครงการฝึกซ้อมแผน  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  -ฝึกซ้อมแผนฯ ให้เจ้าหน้าท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ ลดความสูญเสีย ส านักปลัดเทศบาล

ป้องกันและบรรเทา การปฏิบัติหน้าท่ีของ ป้องกันฯ เยาวชน และประชาชน ผู้ร่วมโครงการมี ในชีวิตและทรัพย์ งานป้องกันฯ
สาธารณภัย (อุทกภัย , เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ ในเขตเทศบาลท่ีสนใจ ความเข้าใจ ใน สินของประชาชน
วาตภัย,อัคคีภัยและภัย แลประชาชนในเขตเทศบาล การปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืน ๆ )
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    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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9 โครงการอบรมป้องกันการ  -เพ่ือเพ่ิมทักษะการว่ายน้ า อบรมทักษะการลอยตัวเพ่ือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดเทศบาล

จมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า และลอยตัวเพ่ือเอาชีวิตรอด เอาชีวิตรอดจากการจมน้ าในเด็ก ผู้รับการอบรมมี มีความรู้และทักษะ งานป้องกันฯ
15 ปี ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี อายุต่ ากว่า 15 ปี ความรู้และทักษะ การลอยตัวและ

เพ่ือป้องกันและลดการจม การลอยตัวช่วย สามารถช่วยเหลือ

น้ า ในเด็กอายุต่ ากว่า เหลือตนเอง ตนเองเบ้ืองต้น
15 ปี เบ้ืองต้นได้ ขณะจมน้ าได้

10 โครงการอบรมความรู้  -เพ่ือส่งเสริม ให้ความรู้ นักเรียนในสถานศึกษาในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90ของ นักเรียนในสถาน ส านักปลัดเทศบาล

เก่ียวกับอัคคีภัยและการ เก่ียวกับการเกิดอัคคีภัย เทศบาลต าบลพิมาย  ผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาในเขต งานป้องกันฯ
อพยพหนีไฟในสถานศึกษา และการอพยพหนีไฟเม่ือ มีความรู้สามารถ เทศบาลต าบลพิมาย

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย เกิดไฟไหม้ เอาตัวรอดและ ได้รับความรู้
ช่วยแหลือผู้อ่ืนได้
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11 โครงการฝึกอบรมอาสา  -เพ่ือรับสมัครอาสาสมัคร รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน อปพร. มี อปพร. เพ่ิมข้ึน ส านักปลัดเทศบาล

สมัครป้องกันภัยฝ่าย ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ือ ฝ่ายพลเรือนประจ าปี ส่งเข้ารับ เพ่ิมข้ึนอีก อปพร.มีความรู้ งานป้องกันฯ
พลเรือน ส่งเข้ารับการฝึกอบรมภาค การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ ร้อยละ 25 ความเข้าใจในการ

ทฤษฎีและปฏิบัติ ตาม ปฏิบัติตามมาตรฐานของงานท่ี ปฏิบัติงาน
มาตรฐานของงานท่ี เก่ียวข้อง
เก่ียวข้อง

12 โครงการรณรงค์ป้องกัน  -เพ่ือป้องกันการแพร่  -จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโทษ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 ของ ชุมชนมีความ ส านักปลัดเทศบาล

และบรรเทาปัญหายา ระบาดของยาเสพติดใน ของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน  อัตราการเกิดคดี เข้มแข็ง มีความ งานรักษาความสงบเรียบร้อย

เสพติดในชุมชน ชุมชนเพ่ือให้เยาวชนมี  100 คน/ปี  เก่ียวกับยา ปลอดภัยในชีวิต
ความรู้เร่ืองโทษของยา  -จัดกิจกรรม กีฬาและสันทนา เสพติดลดลง และทรัพย์สิน
เสพติด  เพ่ือให้ประชาชน การ  รณรงค์เร่ืองยาเสพติด
มีจิตส านึกในการแก้ปัญหา อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและท่ีมา

13 โครงการปรับปรุงห้อง  -เพ่ือปรับปรุงห้อง ปรับปรุงสีผนังภายในและ 50,000 50,000  -  - ๑ ห้อง เจ้าหน้าท่ีมีห้อง ส านักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงาน  งานป้องกัน ปฏิบัติงาน  งานป้องกัน ภายนอกห้องปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ พร้อมให้บริการ

บรรเทาสาธารณภัย ประชาชน
 -ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
13,000 บีทียู  จ านวน
1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์)
 -ติดต้ังผนังและประตูอลูมิเน่ียม
พร้อมกระจก
 -ติดต้ังพัดลมติดฝาผนัง 
จ านวน 2 ตัว

890,000 1,040,000 1,040,000 990,000 990,000 
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