
ผ 02 

 

๑๘๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน   

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ี์คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อให้มีศูนย์

ป้องกัน               

และบรรเทาสา

ธารณภัย ในต าบล

ที่มีประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้            

ที่ทันสมัยส าหรับใช้ใน

การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ประชาชน

ในพื้นที่

เสี่ยงร้อย

ละ 70 

ประชาชน

ได้รับการ

ช่วยเหลือ

อย่าง

ทันท่วงที 

ทต.ไชยมงคล/ 

ศูนย์สุขภาพ        

ชุมชน       

ไชยมงคล 

2 เฝ้าระวังและลด

ปัญหาอุบัติเหตุทาง

จราจร ช่วงเทศกาล     

ปีใหม่  

เพื่อให้มีการเฝ้า

ระวังและลด

ปัญหาอุบัติเหตุ

ทางจราจรช่วง

เทศกาลปีใหม่ 
 

อุดหนุนเจ้าหน้าที่      

อปพร. ประจ าศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยของต าบล 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ประชาชน

ในพื้นที่

เสี่ยงร้อย

ละ 70 

ประชาชนผู้ขับ

ขี่มีความ

ระมัดระวังมาก

ขึน้ 

ส านักปลัด 

 



ผ 02 

 

๑๘๓ 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ี์คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 ฝึกอบรมการป้องกัน

อัคคีภัยเบื้องต้นแก่

ประชาชน 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

มีทักษะในการ

ป้องกันอัคคภัีย

และทรัพยส์ิน 

ภายในชุมชน 

ฝึกอบรมประชาชนใน

พืน้ที่ต าบลไชยมงคล 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ประชาชนท่ี

เข้าร่วม

ฝึกอบรม

ร้อยละ60 

ผู้ผ่านการ

อบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ 
 

ส านักปลัด 

4 เฝ้าระวังและลด

ปัญหาอุบัติเหตุทาง

จราจร                  

ช่วงเทศกาล 

สงกรานต์   

เพื่อให้มีการเฝ้า

ระวังและลด

ปัญหาอุบัติเหตุ

ทางจราจรช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 
 

อุดหนุนเจ้าหน้าที่ อป

พร. ประจ าศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยของต าบล 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ประชาชน

ในพื้นที่

เสี่ยงร้อย

ละ 70 

ประชาชนผู้ขับ

ขี่มีความ

ระมัดระวังมาก

ขึน้ 

ส านักปลัด 

5 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้มีการเฝ้า

ระวังและลด

ปัญหา

อาชญากรรมใน

พืน้ที่ต าบลไชย

มงคล 
 

บรเิวณจุดเสี่ยงในพืน้ที่

ต าบลไชยมงคล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ประชาชนใน

พื้นที่เสี่ยง

ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ส านักปลัด 

 



ผ 02 

 

๑๘๔ 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ี์คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 ฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันกับฝ่ายพลเรือน

ประจ าต าบล (อปพร.) 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

มีทักษะใน 

การป้องกันชีวิต

และทรัพยส์ิน 

ภายในชุมชน 

60  คน 500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

จ านวน

ประชาชนท่ี

เข้าร่วม

ฝึกอบรม

ร้อยละ60 

ผู้ผ่านการ

อบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ 
 

ส านักปลัด 

7 ซักซ้อมแผนปฏบิัติการ

ป้องกันสาธารณภัย              

ในต าบล 

เพื่อให้มีการ

เตรียมความพร้อม 

ซักซ้อมการเกิดสา

ธารณภัย 

ในต าบล 
 

ซักซ้อมแผนป้องกัน

อัคคีภัย และอ่ืนๆ 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ประชาชน

ในพื้นที่

เสี่ยงร้อย

ละ 70 

ประชาชนผู้ขับ

ขี่มีความ

ระมัดระวังมาก

ขึน้ 

ส านักปลัด 

8 เสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน  

สนับสนุน  อปพร. ตชต.

ให้ท างานอย่างมี

คุณภาพ 

เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจประชาชน

อบอุน่ใจ ส่งเสริม       

ในการช่วยเหลือ

พิทักษ์ชีวิต  

ทรัพยส์ินของ

ตนเองและผู้อ่ืน

ห่างไกลยาเสพติด 

 ประชาชนในเขต

รับผิดชอบ            

จ านวน  100  คน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ประชาชนใน

พื้นที่เสี่ยง

ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ส านักปลัด 



ผ 02 

 

๑๘๕ 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ี์คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 จัดตั้งทีม “หนึ่งต าบล

หนึ่งทีมกู้ภัย” พร้อม

เคร่ืองมือ อุปกรณ์

ต่างๆ 

 เพื่อให้มีทีมกู้ภัย

หรือหน่วยเผชิญ

เหตุประจ าต าบลที่

มีประสิทธิภาพ 

ในต าบล 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเพื่อเข้าร่วม        

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ทีมกู้ภัยจ านวน 10 คน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ประชาชนท่ี

เข้าร่วม

ฝึกอบรม

ร้อยละ60 

ผู้ผ่านการ

อบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ 
 

ส านักปลัด 

10 ฝึกอบรมเยาวชน

สัมพันธ์ป้องกัน ยา

เสพติด 

1.เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนตระหนักถึง

พิษภัยความรุนแรง

ของยาเสพติดให้

โทษ และรู้จัก

ป้องกันตัวเองให้

ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน กลุ่ม

วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงกับยา

เสพติดในสถานศึกษา  

จ านวน 20 คน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

เยาวชน

ที่เข้ารับ

การ

ฝึกอบรม      

ร้อยละ 

70 

1.เด็กและ

เยาวชน

สามารถน า

ความรู้ไป

เผยแพร่ 

ทต.ไชยมงคล/ 

สภ.โพธิ์

กลาง 

 

 

 

 

 

 



ผ 02 

 

๑๘๖ 
 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ี์คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 ตรวจปัสสาวะ 

เพื่อป้องกัน 

การแพร่ระบาด 

ของยาเสพติด 

1.เพื่อเป็นการสกัด

กั้นการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ 

1.กลุ่มผู้ใช้หรือเคย

เกี่ยวข้อง เคยเสพ ติดยา

เสพติด 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวน

ประชาชนท่ี

เข้าร่วม

ฝึกอบรม

ร้อยละ60 

ผู้ผ่านการ

อบรมสามารถ

น าความรู้ไปใช้ 
 

ส านักปลัด 

12 ต ารวจร่วมมวลชน                     

ลดอาชญากรรม           

ต่อต้านยาเสพติด 

1.เพื่อสนับสนุนให้

ประชาชน มีสว่นร่วม 

ในการปอ้งกัน 

ปัญหาอาชญา 

ปัญหาเด็ก  เยาวชน 

ปัญหาการจราจร

ปัญหายาเสพติด 

สถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง 

ด าเนินการฝึกอบรม 

อาสาสมัครภาคประชาชน  

 เพื่อเขา้ร่วมโครงการ 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

เยาวชน

ที่เข้ารับ

การ

ฝึกอบรม      

ร้อยละ 

70 

1.เด็กและ

เยาวชน

สามารถน า

ความรู้ไป

เผยแพร่ 

ทต.ไชยมงคล/ 

สภ.โพธิ์

กลาง 

 

 

 

 

 

 



ผ 02 

 

๑๘๗ 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ี์คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ภายในบริเวณ

ส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล / ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

เพื่อใหมี้การเฝ้า

ระวังและลดปัญหา

อาชญากรรมใน

ส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล / 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลไชย

มงคล 

บรเิวณจุดเสี่ยงในพืน้ที่

ส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล / ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ประชาชนใน

พืน้ท่ีภายใน

บริเวณ

ส านักงาน

เทศบาล

ต าบลไชย

มงคล / 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาล

ต าบลไชย

มงคล 

ประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการ

ภายในบริเวณ

ส านักงานเทศบาล

ต าบลไชยมงคล / 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบล

ไชยมงคล ได้รับ

ความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

14 ปรับปรุงอาคารศูนย์     

อปพร.ของเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งภายในและ

ภายนอกศูนย์อปพร. 

เทศบาลไชยมงคล 

ส่วนควบของอาคาร

ต่างๆ ฯลฯ 

1.เพื่อให้ศูนย์อปพร. 

เทศบาลไชยมงคล ส่วน

ควบของอาคารต่างๆ ฯลฯ

มีความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความเป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ย

ของ

อาคาร 

1.เพื่อใหผู้้มา

ติดตอ่ราชการ

ไดร้ับความ

สะดวกสบาย 

กอง 

การศึกษาฯ 

รวม 14 โครงการ - - 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 - - - 
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๑๘๘ 

 

 


