
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 120 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

229 โครงการกอสรางตู ปอมยาม/ดาน

อปพร. 

เพ่ือกอสรางปอมยาม

และลดอุบัติเหตุ ใน

ชุมชน 

จํานวน3 แหง 

  

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ อป

พร.อบต.เมือง

เพีย 

ประชาชนในตําบล

มีความปอดภัยใน

ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

230 โครงการสายตรวจตําบลเมืองเพีย เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมใน

พ้ืนท่ี  

จัดกําลังเจาหนาท่ี 

ตํารวจชุมชน และ 

อปพร. ในการออก

ตรวจ อยูเวรยาม

รอบหมูบาน ม.1-14 

  

140,000 140,000 140,000 140,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ 

ปองกันและลด

ปญหาการกอ

อาชญากรรม 

สํานักปลัด 

231 อุดหนุนหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ

ดําเนินงานทางดานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดเชนอุดหนุน

สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานไผ 

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอบานไผ 

เพ่ือใหหนวยงานตาง 

ๆ มีงบประมาณในการ

ดําเนินงานและเพ่ือ

เปนการบูรณาการงาน

กับหนวยงานอ่ืน ๆ ใน

พ้ืนท่ี 

อุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

เพ่ือดําเนินกิจกรรม

ทางดานตาง 

เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

75,000.- 75,000.- 

 

75,000.- 

 

75,000.- 

 

มีความรูดาน

อุดหนุน

หนวยงานอ่ืน 

ลดภาวะกลุมเสี่ยง 

องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชนและ

ทองถิ่นใ 

สํานักปลัด

ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

232 โครงการฝกอบรม อปพร.

ใหมรวมท้ังการฝกอบรม

ทบทวน 

ฝกและเสริมสราง

ทักษะในการปองกัน

ภัยใหกับ อปพร.ใหม 

รวมท้ังการฝกอบรม

ทบทวน อปพร. 

อปพร. ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 – 14 

จํานวนไมต่ํากวารอยละ 2 ของ

ประชากรท้ังหมด 

- 
 

 200,000.- 200,000.- 

 

200,000.- 

 

200,000.- 

( 

มีความรู

ฝกอบรม อป

พร. 

 - อปพร. มีทักษะ

ในดานการปองกัน

ภัยท่ีเพ่ิมขึ้น 

- รักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักปลัดฯ 

233 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลตาง ๆ เชน 

เทศกาลปใหม เทศกาล

สงกรานต ฯลฯ 

 - เพ่ือรณรงคปองกัน

อุบัติเหตุทางถนน 

- เพ่ือลดการสูญเสีย

ทางดานชีวิตและ

ทรัพยสิน 

พ้ืนท่ีหมูท่ี 1 – 14   140,000.- 140,000.- 140,000.- 

 

140,000.- 

 

มีความรูองกัน

ลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

 - ลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

- ลดการสูญเสีย

ทางดานชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลัดฯ 

234 โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ 

อุปกรณและครุภัณฑเพ่ือ

ใชในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย 

เพ่ือจัดซ้ือจัดหาวัสดุ 

เครื่องมือ อุปกรณ 

และครุภัณฑ เพ่ือใชใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซ้ือแผงจุดตรวจแบบ

สามเหลี่ยม ฯลฯ                      

-กอสรางตูยามและท่ีพักสาย

ตรวจ อบตเมืองเพีย-จัดทําปาย

อาคารอเนกประสงค 2ชั้นปาย

ศูนยกูชีพ และ อปพร. 3ปาย 

  1,000,000. 1,000,000 1,000,000 ลดอุบัติเหตุ

รอยละ 80 

การดาํเนินงานดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

และใหการชวยเหลือ

ผูประสบภัยได

สะดวก รวดเร็วทัน

เหตุการณ 

สํานักปลัดฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

235 โครงการ “หนึ่ง อบต.

หนึ่งทีมกูภัย” 

เพ่ือชวยเหลือผู

ประสบอุบัติเหตุ 

ประสบภัย ได

ทันทวงที 

จัดซ้ือแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม  

ฯลฯ 

จัดต้ังทีมกูภัย จํานวน 1 ชุด 

  100,000.- 100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูหนึ่ง 

อบต.กูภัย 

ชวยเหลือผูประสบ

อุบัติเหตุ ประสบ

ภัย ไดทันทวงที 

สํานักปลัดฯ 

236 โครงการปองกันและ

แกไขปญหา อุทกภัย สา

ธารณภัย ปญหา

อาชญากรรม,ปญหาภัย

แลงในพ้ืนท่ี 

 - เพื่อปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อฟนฟู บูรณะ สิ่ง

สาธารณะประโยชนให

คืนสูสภาพเดิม 

- เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมใน

พื้นท่ี หมูท่ี 1-14 

-เพื่อรับสถานการณ

แกไขปญหาภัยแลงและ

ชวยเหลือประชาชนใน

พื้นท่ีไดทันทวงท่ี 

 - กอสรางทํานบดนิเพื่อปองกัน

นํ้าทวม 

- จัดหากระสอบทรายเพื่อปองกัน

นํ้าทวม 

- ทอเหลี่ยม คสล.ฯลฯ 

- ปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมในพืน้ท่ี 

-จัดหาวสัดุอปุกรณ ครุภัณฑ อื่น 

ๆ เชนเครื่องสบูนํ้าเคลื่อนท่ี ฯลฯ 

บาท 

-ขุดลอกวัชพืชบริเวณกุดละวา  ม.

5,6,10,และ 14 

  1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูปองกัน

และแกไข

ปญหา อุทกภัย 

 - ปองกันความ

สูญเสียทาง

เศรษฐกิจของ

ราษฎรจากการถูก

น้ําทวม 

- ลดความเสียหาย

ในพ้ืนท่ีการเกษตร 

- ประชาชนไดรบั

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 

สํานักปลัดฯ 

สวนโยธา 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

237 โครงการติดต้ังกลอง 

CCTV ภายใน ตําบลเมือง

เพีย 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรม

ในพื นท่ี และแกไข

ปญหายาเสพติด 

ติดตั้งกลอง CCTV ในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเมืองเพีย 

  200,000.- 

 

200,000.- 

 

200,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูดาน

รักษาความ

ปลอดภัย 

สามารถดูความ

ผิดปกติภายใน

หมูบานและสราง

ความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการและของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สวนโยธา 

238 โครงการจัดตั้งชดุปฎิบัติ

การเผชิญเหตุอัคคีภัย 

เพ่ือปองกันเหตุ

อัคคีภัย ในพ้ืนท่ี 

ภายในตําบลเมืองเพีย หมูท่ี 1 

- 14 

  500,000 500,000 500,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูดาน

รักษาความ

ปลอดภัย 

เพ่ือปองกันเหตุ

อัคคีภัย ในพ้ืนท่ี 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

239 โครงการตําบลเมืองเพีย

ปลอดภัยรวมใจ รักษา

หมูบาน 

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาการกอ

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

จัดกําลังเจาหนาท่ี อปพร.อยู

เวรยาม เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยภายในหมูบานภายใน

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1-14 

  140,000.- 

 

140,000.- 

 

140,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูดาน

รักษาความ

ปลอดภัย 

ปองกันและแกไข

ปญหาการกอ

อาชญากรรมใน

พ้ืนท่ี ,สรางชุมชน

เขมแข็ง ฯลฯ 

สํานักปลัดฯ 

240 โครงการจัดตั้งชดุ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน ของ

องคการบริหารสวนตําบล

เมืองเพีย (ทีมกูชีพ FR) 

เพ่ือจัดตั้งชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินของ

องคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเพีย  (ทีมกู

ชีพ FR) อยางนอย  1  

ชุด เพ่ือปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกแน

สามารถรับ  สง  

ผูปวย  ไดอยาง

ทันทวงที 

จัดต้ัง ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ

องคการบริหารสวนตําบลเมือง

เพีย  (ทีมกูชีพ FR) อยางนอย  

1  ชุด 

  500,000.-  500,000.- 

 

500,000.- 

 

500,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูดาน

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน 

 ลดอัตราการ

เสียชีวิตและพกิาร

จากการบาดเจบ

และเจ็บปวยฉุกเฉนิ

ลดลง 

-ประชาชนในพื้นท่ีท่ี

ไดรับการชวยเหลอื

อยางทันทวงที

กอใหเกิดคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

- 

สํานักปลัดฯ 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 125 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

241 สนับสนุนโครงการ

หมูบานปลอดยาเสพติด

(หมูบานสีขาว),มีการจัด

ชุดเฝาระวังยาเสพติด

ประจําหมูบาน, จัดใหมี

สายตรวจตําบลเมืองเพีย 

เพ่ือลดอัตราการแพร

ระบาดของยาเสพติด

,และการติดยาเสพติด

ของเยาวชน 

เยาวชน  ประชาชนในพ้ืนท่ี ม.

1-14,  จัดใหมีสายตรวจตําบล

เมืองเพีย 

  140,000.- 

 

140,000.- 

 

140,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูดาน

หมูบานปลอด

ยาเสพติด

(หมูบานสีขาว),

มีการ 

 -ลดอัตราการแพร

ระบาดของยาเสพ

ติด 

-ลดอัตราการติดยา

เสพติดของเยาวชน 

สํานักปลัดฯ 

242 โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธเพ่ือแกไข

ปญหายาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมและ

รณรงคปองกันภยัจาก

ยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี   60,000.- 

 

60,000.- 

 

60,000.- 

 

มีความรูดาน

รักษาบําบัด 

ฟนฟูผูติดยา

เสพติด 

ประชาชนและ

เยาวชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารและ

พิษภัยจากยาเสพ

ติด 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 126 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

243 อุดหนุนหนวยงานตาง ๆ

เพ่ือดําเนินงานทางดาน

การแกไขและลดปญหา

อาชญากรรมภัยธรรมชาติ 

เพ่ือใหหนวยงานตาง 

ๆ มีงบประมาณในการ

ดําเนินงานทางดาน

การแกไขและลด

ปญหาอาชญากรรม

ภัยธรรมชาติ 

อุดหนุนหนวนงานอ่ืน ๆ เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมทางดานการ

แกไขและลดปญหา

อาชญากรรมและภัยธรรมชาติ

ฯลฯ 

 100,000 100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

อุดหนุนหนวน

งานลดปญหา

อาชญากรรม

อ่ืน ๆ 

องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ทองถิ่นใหสามารถ

ดําเนินงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 

สํานักปลัดฯ 

244 อุดหนุนหนวยงานตาง ๆ 

เพ่ือดําเนินงานทางดาน

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดเชนอุดหนุน

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

บานไผ อุดหนุนสํานักงาน

พัฒนาชุมชนอําเภอบาน

ไผ 

เพ่ือใหหนวยงานตาง 

ๆ มีงบประมาณในการ

ดําเนินงานและเพ่ือ

เปนการบูรณาการงาน

กับหนวยงานอ่ืน ๆ ใน

พ้ืนท่ี 

อุดหนุนหนวยงานอ่ืน เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมทางดานตาง 

เกี่ยวกับยาเสพติด 

 75,000 75,000.- 

 

75,000.- 

 

75,000.- 

 

มีความรูดาน

อุดหนุน

หนวยงานอ่ืน 

ลดภาวะกลุมเสี่ยง 

องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชนและ

ทองถิ่นใ 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 127 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

245 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร

อําเภอบานไผ ตาม

โครงการหมูบานชุมชน

และมวลชนสมัพันธ

ตานยาสพติด 

เพ่ือสงเสริมใหตํารวจ

และประชาชนเขามามี

สวนรวมในการปองกัน

และปราบปราม

อาชญากรรม และเพ่ือ

เปนการแสวงหาความ

รวมมือโดยยึดหลัก

ชุมชนเขมแข็งและเพ่ือ

สรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางตํารวจและ

ประชาชนฯลฯ 

ประชาชนในหมูบานเขามามี

สวนรวมและมีบทบาทในการ

สรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 50,000 50,000.- 

 

50,000.- 

 

50,000.- 

 

ประชาชชน

รอยละ 5 

ไดรับความ

ชวยเหลือ 

สรางความเปน

ระเบียบเรียบรอย

ในชุมชนและสังคม 

สรางความสามัคคี

ในชุมชน 

สํานักปลัดฯ 

246 โครงการฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับการระงับ

อัคคีภัยในสถานศึกษา 

และชุมชน 

ฝกและเสริมสรางให

ความรูเกี่ยวกับการ

ระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษา และ

ชุมชน 

 ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 – 14   100,000 100,000 100,000 100,000 มีความรู

ฝกอบรม การ

ระงับอัคคีภัย 

รักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักปลัดฯ 

รวม  1,680,000 
 

5,030,000 5,030,000 5,030,000    

 


