
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ 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

2 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

๓ 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

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เพ่ือให้ อปพร. มีความรู้   -อบรม ศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

 อาสาสมัครป้องกันภัย ความเข้าใจในการปฏิบัติ อาสาสมัครป้องกันภัย  ของ อปพร. ท่ีรับ และประสิทธิภาพ งานป้องกันฯ
ฝ่ายพลเรือน หน้าท่ี ฝ่ายพลเรือน อบรม/ทบทวน ในการปฏิบัติหน้าท่ี

 เทศบาลต าบลพิมาย มีความรู้เข้าใจ ได้อย่างถูกต้อง
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและท่ีมา
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5 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 )

6 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

7 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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8 โครงการฝึกอบรมชุด  -เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  -จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จิตอาสาภัยพิบัติ  -จิตอาสาภัยพิบัติ ส านักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และความเข้มแข็งให้แก่ พิมาย  มีศักยภาพ สามารถ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี งานป้องกัน
เทศบาลต าบลพิมาย บุคลากรจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นผู้ช่วย เจ้าพนักงาน ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ได้ สาธารณภัยได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นระบบ
 -จิตอาสาภัยพิบัติ

สามารถให้การสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ

กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยได้เม่ือ

เกิดสาธารณภัย
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9 โครงการติดต้ัง  -เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด  ส านักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -จ านวนกล้อง  -ประชาชน ส านักปลัดเทศบาล

กล้องวงจรปิดส านักงาน ในชีวิตและทรัพย์สินของ เทศบาลต าบลพิมาย วงจรปิดท่ีติดต้ัง และสถานท่ีราชการ งานป้องกันฯ
 เทศบาลต าบลพิมาย ประชาชน และสถานท่ี และได้มาตรฐาน ได้รับความปลอดภัย

และอาคารงานป้องกัน ราชการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลต าบลพิมาย

10 โครงการติดต้ัง  -เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จ านวนกล้อง  -ประชาชน ส านักปลัดเทศบาล

กล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนา ในชีวิตและทรัพย์สินของ เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย วงจรปิดท่ีติดต้ัง และสถานท่ีราชการ งานป้องกันฯ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ประชาชน และสถานท่ี และได้มาตรฐาน ได้รับความปลอดภัย

ราชการ ในชีวิตและทรัพย์สิน

11 โครงการติดต้ังกล้อง  -เพ่ือรักษาความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิดในเขต 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -จ านวนกล้อง  -ประชาชน ส านักปลัดเทศบาล

วงจรปิดในเขตเทศบาล ในชีวิตและทรัพย์สินของ เทศบาลต าบลพิมาย วงจรปิดท่ีติดต้ัง และสถานท่ีราชการ งานป้องกัน
ต าบลพิมาย ประชาชน และได้มาตรฐาน ได้รับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและท่ีมา

12 โครงการสวมหมวกนิรภัย เพ่ือรณรงค์เร่ืองความ ฝึกอบรมให้ความรู้หรือรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุจากการ ประชาชนมีความ ส านักปลัดเทศบาล

100 เปอร์เซ็นต์ ปลอดภัยให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสวม ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ปลอดภัยในชีวิต  
ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย ลดลง

13 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือจัดประชุม/อบรมให้ความรู้ จัดประชุม/อบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับ ส านักปลัดเทศบาล

เก่ียวกับกฎระเบียบจราจร เก่ียวกับวินัยการจราจร เก่ียวกับวินัยการจราจน ความรู้ในวินัย  
เพ่ือจัดระเบียบการจราจร  -จัดระเบียบการเดินรถ การจราจร
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย การจอดรถให้มีความเป็นระเบียบ การจอดรถมีความ

เรียบร้อยและถูกต้องตามกฎจราจร เป็นระเบียบและ
ถูกกฎจราจร

14 โครงการคืนทางเท้าให้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ จัดระเบียบทางเท้า/ถนนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนภายในเขต ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล

ให้ประชาชน คืนถนนให้ สะดวกในการสัญจรและมี เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาล สะดวกในการสัญจร  
สังคม ความปลอดภัยในการใช้ถนน บนทางเท้า/ถนน

 ได้อย่างปลอดภัย



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและท่ีมา

15 โครงการเสาอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาไปสู่เมือง เช่าหรือซ้ือเสาอัจฉริยะ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เสาอัจริยะ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดเทศบาล

(Smart Pole) อัจฉริยะ ประชาชนมี (Smart Pole) ประโยชน์จาก
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อุปกรณ์อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ
สูงสุด

16 โครงการรักษาความสงบ เพ่ือรักษาความสงบ มีอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โดรน 3 ชุด ประชาชนมีความ ส านักปลัดเทศบาล

โดยอากาศยานไร้คนขับ เรียบร้อยในเขตเทศบาล ปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความสงบ ปลอดภัยในชีวิต งานป้องกันฯ
(โดรน) เรียบร้อยในเขตเทศบาล และทรัพย์สิน

จ านวน 3 ชุด
11,690,000 11,690,000 11,690,000 11,690,000 11,690,000 



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและท่ีมา
















