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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจดัท าแผนปอ้งกนั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปอ้งกนั จดัท าแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1.การปอ้งกนัสาธารณภยัมปีระสิทธิภาพ ส านกัปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยัใหม้ี เชน่ การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั คร้ัง 2.ประชาชนได้รับการชว่ยเหลือ

ประสิทธิภาพ น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิตและ

อคัคีภยัและไฟปา่ ฯลฯ ทรัพยสิ์น

2 จดัซ้ืออปุกรณ์การแพทย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บั จดัซ้ืออปุกรณ์ทางการแพยท ์เชน่ เตียง 500,000 500,000 500,000 500,000 1.ประชาชนได้รับความชว่ยเหลือ ส านกัปลัด

ประชาชน รถเขน็ เคร่ืองชั่นน้ าหนกั เคร่ือวัดความดัน ชดุ 2.ลดการสูญเสียในชวีิต

โลหติ เปน็ต้น ถงัออกซิเจน ฯลฯ

3 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ประชาสัมพนัธ์ อบรม รณรงค์ ต้ังจดุบริการ 250,000 300,000 320,000 350,000 2 1.ลดความสูญเสียในชวิิตและทรัพยสิ์น ส านกัปลัด

ทางถนน ประชาชน บรูณาการร่วมกบัหนว่ยงาน คร้ัง 2.อบุติัเหตุจากการคมนาคมลดลง

ที่เกี่ยวขอ้ง 3.ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจ

การใชร้ถใชถ้นนมากขึ้น

4 โครงการสายตรวจบริการ เพื่อความสงบเรียบร้อยบริการ จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบักฎหมาย 250,000 300,000 320,000 350,000 21 1. ประชาชนมคีวามสงบสุข ส านกัปลัด

ชมุชน ประชาชน อ านาจหนา้ที่ของชมุชน และบริการ หมู่บา้น 2.ปญัหาอาชญากรรมลดลง

ประชาชนใหเ้กดิความสงบเรียบร้อย 3. ปญัหายาเสพติดลดลง

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 การพัฒนาระบบการจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเปน็ธรรม

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปอ้งกนั ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 500,000 500,000 500,000 500,000 450 1.การปอ้งกนัสาธารณภยัมปีระสิทธิภาพ ส านกัปลัด

อปพร. และบรรเทาสาธารณภยัใหม้ี คน 2.ประชาชนได้รับการชว่ยเหลือ

ประสิทธิภาพ 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิตและ

ทรัพยสิ์น

6 โครงการจดัซ้ือไฟสามเหล่ียม เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน จดัหาไฟสัญญาณจราจรสามเหล่ียม 300,000 300,000 300,000 300,000 20 1.ลดความสูญเสียในชวิิตและทรัพยสิ์น ส านกัปลัด

บริการประชาชน ชดุ 2.อบุติัเหตุจากการคมนาคมลดลง

3.ประชาชนมชีวีิตปกติสุข

7 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อใหก้ารปอ้งกนัและบรรเทา สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ ค่าตอบแทน 500,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม 1.อปพร.ด าเนนิกจิกรรมบรรลุจดุหมาย ส านกัปลัด

การด าเนนิงานของ อปพร. สาธารณภยัเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน อยู่จดุบริการ ประชมุ อบรม โครงการ 2.อปพร.มคีวามรู้เพิ่มขึ้น

ใหก้บั อปพร. 3.สามารถชว่ยเหลือประชาชนได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ

8 โครงการปอ้งกนัและบรรเทา เพื่อชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสบ จดัหาเคร่ืองมอื วัสดุ อปุกรณ์ ในการซ่วย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กจิกรรม 1.ผู้ประสบภยัได้รับการชว่ยเหลือ ส านกัปลัด

สาธารณภยั สาธารณภยั เหลือผู้ประสบสาธารณภยั เชน่ กระเบื้อง โครงการ 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

เคร่ืองสูบน้ า เรือ หรืออปุกรณ์ที่จ าเปน็ใน และทรัพยสิ์น

การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัฯลฯ 3.สาธารณภยัลดลง

9 โครงการหนว่ยเคล่ือนที่เร็ว เพื่อบริการประชาชนผู้ปว่ยหรือ จดัหนว่ยเคล่ือนที่เร็วในการรับ-ส่ง ผู้ปว่ย 200,000 200,000 200,000 200,000 5 1.ผู้ปว่ยได้รับการชว่ยเหลืออยา่งรวดเร็ว ส านกัปลัด

ผู้ประสบอบุติัเหตุ และชว่ยเหลือผู้ประสบอบุติัเหตุ คน 2.ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เดินทาง

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบริการ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการจดัต้ังจดุบริการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชมุชน จดัต้ังจดุบริการประชาชน เพื่อเฝ้าระวัง 500,000 500,000 500,000 500,000 2 1. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิตและ ส านกัปลัด

ประชาชน สาธารณภยัต่าง ๆ ในชมุชน จดุ ทรัพยสิ์น

2.เมื่อเกดิภยัสามารถชว่ยเหลือได้ทนัเวลา

3.ชมุชนมคีวามสงบเรียบร้อย

11 โครงการติดต้ังถงัดับเพลิง เพื่อปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั ติดต้ังถงัเคมดัีบเพลิงบริเวณจดุเส่ียงใน 500,000 500,000 500,000 500,000 21 1. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิตและ ส านกัปลัด

หมู่บา้น หมู่บา้น ทรัพยสิ์น

2.เมื่อเกดิภยัสามารถชว่ยเหลือได้ทนัเวลา

3.ชมุชนมคีวามสงบเรียบร้อย

12 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้และเขา้ใจ ฝึกอบรม ใหค้วามรู้สาธารณภยัต่าง ๆ เชน่ 350,000 380,000 400,000 420,000 21 1. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิตและ ส านกัปลัด

ปอ้งกนัและบรรเทา ในการปอ้งกนัสาธารณภยัที่เกดิขึ้น อคัคีภยั วาตภยั อทุกภยั แผ่นดินไหว หมู่บา้น ทรัพยสิ์น

สาธารณภยั ดินโคลนถล่ม เปน็ต้น ฯลฯ 2.เมื่อเกดิภยัสามารถชว่ยเหลือได้ทนัเวลา

3.ชมุชนมคีวามสงบเรียบร้อย

13 โครงการส่งเสริมการด าเนนิ เพื่อบริการประชาชน ส่งเสริม ใหค้วามรู้ และบริหารจดัการ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 1.ประชาชนได้รับการชว่ยเหลืออยา่ง ส านกัปลัด

งานและบริหารจดัการระบบ อยา่งเปน็ระบบใหเ้กดิประโยชน์ แหง่ มปีระสิทธิภาพ

การแพทยฉ์กุเฉนิของ อปท 2.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิต

14 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อเตรียมความพร้อมในการปอ้งกนั จดัฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สนบัสนนุวัสดุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 21 1.ประชาชนมกีารเตรียมความพร้อม ส านกัปลัด

ปญัหาแผ่นดินไหวและอาคาร และบรรเทาความเดือดร้อน อปุกรณ์ บคุลากร งบประมาณ เปน็ต้น หมู่บา้น 2.สามารถชว่ยเหลือประชาชนได้อยา่ง

ถล่ม ฯลฯ มปีระสิทธิภาพ



137

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏบิติังาน สนบัสนนุวัสดุ ค่าพาหนะ อปุกรณ์ในการ 250,000 300,000 320,000 350,000 ร้อยละ 1.อปพร.ปฏบิติังานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ส านกัปลัด

งานของ อปพร. ของ อปพร. ปฏบิติังานของ อปพร. 80 2.อปพร.มคีวามรู้เพิ่มขึ้น

16 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปอ้งกนั ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000 450 1.การปอ้งกนัสาธารณภยัมปีระสิทธิภาพ ส านกัปลัด

อปพร. และบรรเทาสาธารณภยัใหม้ี ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่ คน 2.ประชาชนได้รับการชว่ยเหลือ

ประสิทธิภาพ 3.ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีิตและ

ทรัพยสิ์น

17 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1. เพื่อใหก้ารปอ้งกนัและบรรเทา จดัซ้ือเคร่ืองแบบ อปพร จ านวน 200 ชดุ 300,000 300,000 300,000 300,000 กจิกรรม/ 1.ดูแลรักษาความสงบภายในหมู่บา้น ส านกัปลัด

เพื่อส่งเสริมการปฏบิติังาน สาธารณภยัเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ โครงการ 2. หมู่บา้นมคีวามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

แกอ่าสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย 2. เพื่อส่งเสริมการปฏบิติังาน อปพร. 3.ปอ้งกนัภยัต่างๆ ภายในหมู่บา้น

พลเรือน (อปพร.) ประจ าหมู่บา้น

18 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 4 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ปญัหาอาชญากรรม จดุ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

19 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

20 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

21 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

22 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 5 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

23 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

24 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

25 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

26 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

27 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 10 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายนอ้ย

28 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.ปา่ไผ่

29 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

30 โครงการกอ่สร้างปอ้ม บริเวณ เพื่อต้ังจดุบริการประชาชน กอ่สร้างปอ้ม ขนาดกว้าง 3 x 3 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 1 1.ประชาชนมจีดุบริการประชาชน กองชา่ง

สามแยกบา้นปา่ตอง แหง่ 2.ประชาชนได้รับบริการอยา่งทั่วถงึ

หมู่ที่ 2 ต.สันทรายหลวง

31 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง

32 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง

33 โครงการกอ่สร้างราวเหล็ก เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ กอ่สร้างราวเหล็ก ยาวไมน่อ้ยกว่า 1,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 1.อบุติัเหตุลดลง กองชา่ง

กั้นแนวตามล าเหมอืง เมตร แหง่ 2.ลดความสูญเสียในชวีิตและทรัพยสิ์น  

หมู่ที่ 3 ต.สันทรายหลวง

34 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง



141

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

35 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 400,000 900,000 300,000 200,000 4 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 5 ปญัหาอาชญากรรม จดุ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง

36 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง

37 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง

38 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง

39 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันทรายหลวง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

                   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

40 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ติดต้ังกล้องวงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง 900,000 900,000 900,000 900,000 กจิกรรม/ 1.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

CCTV ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 ปญัหาอาชญากรรม โครงการ 2.ปอังกนัปญัหาอาชญากรรม กองชา่ง

ต.สันพระเนตร


