
 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล ต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ,  
     ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้า  

 5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
  5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

(บาท) 

 
1 ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควัน 
 

เพื่อป้องกันปัญหา
ผลกระทบจากปญัหา
หมอกควันท่ีมีต่อสุขภาพ
ของประชาชน 
 
 

จัดกิจกรรมให้ความรู้  
ประชาสมัพันธ์  รณรงค์และ
ลดการเผาขยะและเศษวัชพืช  
โดยการ 
-  จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์  
จ้านวน  4  ป้าย 
-  จัดท้าเอกสารเผยแพร่  
ประชาสมัพันธ์  จ้านวน  100  
ชุด 

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการลดการเกิดปญัหา
หมอกควันและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพ
ของประชาชนและ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ตลอดจนสภาพของดินฟ้า
อากาศ 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

 

ภาคผนวก ฏ  



รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล ต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
  6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและบริการ 
   6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

(บาท) 

 
1 จัดตั้งจุดสกัดกั้นและ

บริการประชาชน
เพื่อลดอุบัตเิหต ุ

เพื่อลดอุบัตเิหตุบนท้อง
ถนนและเพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

จัดตั้งจุดสกัดกั้นในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ   
จ้านวน  2  ครั้ง 

 20,000 - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั้ง 
ที่จัดตั้งจุด
สกัดกั้น 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง และสามารถลด
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นบน
ท้องถนนได้ 
 
 
 
 
 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
2 ฝึกอบรมจดัตั้ง

อาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่าย   
พลเรือน  (อปพร.)  
*** , **** 
 
 
 

1. เพื่อฝึกอบรมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณภัย 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 
ให้แก่ อปพร.  ใน
ชุมชน เขตเทศบาล
ต้าบลเวยีงสา  
2. เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือท่ี
เข้มแข็งในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย       ในระดับ
ต าบล  ระดับอ าเภอ
และระดับจังหวัด  
สามารถประสาน
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดตั้งและฝึกอบรม   
ให้แก่ อปพร. ใน
ชุมชนเทศบาลต้าบล
เวียงสา  จ้านวน 50 
คน 
 
 
 
 
 
 

- - 200,000 - - จ้านวน     
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. อปพร. ในชุมชนเขต
เทศบาลตา้บลเวยีงสา  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ช้านาญในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย        

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 ฝึกอบรมทบทวน

ความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  
   
 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ในหลักวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยให้แก่   
อปพร.  ให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ ได้ทุก
สถานการณ ์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดทักษะ 
ความช้านาญ 
สามารถแก้ไขปัญหา
ในสภาวะฉุกเฉินได้
อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ 
 

จัดฝึกอบรมทบทวน  
ให้กับ อปพร. ในเขต
เทศบาลตา้บล 
เวียงสาที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้ว   
ปี 63 = 40 คน   
ปี 64 = 90 คน 
ปี 65 = 90 คน 
 
 
 
 
 

-  - 127,000 100,000 100,000 จ้านวน     
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. อปพร. มีความช้านาญ
ในการปฏิบัติงาน และ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและเทศบาล
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนท่ีเกดิขึ้นแก่
ประชาชนได้ทันต่อ
สถานการณ ์

ส้านักปลดั 
เทศบาล 
 

 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
4 ฝึกซ้อมและป้องกัน

อัคคีภัย  ***  
 
 

1.เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกัน
อัคคีภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ ในการปอ้งกัน
และรู้จักวธิีการดับเพลิง
เบื้องต้น 
3.เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
การผจญเพลิงของ
เจ้าหน้าที่และพนักงาน
ดับเพลิง 
4. เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง 
ส้าหรับติดต้ังในชุมชน 
เขตเทศบาลต้าบล 
เวียงสา    

จัดอบรมและสาธิต
การดับเพลิงเบื้องต้น
และการผจญเพลิง
โดยจ้าลอง 
สถานการณ์จริง  
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบล
เวียงสา และเจ้าหนา้ที่
ของเทศบาลต้าบล
เวียงสา จ้านวน 70
คน 
 

- 50,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน     
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1.ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในการป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหาอัคคีภยั 
2. ประชาชนสามารถใช ้
อุปกรณ์ถังดับเพลิงในการ
ระงับเหตุอัคคีภัยขนาดเล็กได้ 
3. ประชาชนน้าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 
4.เจ้าหน้าที่ พนกังานดับเพลิง
มีทักษะและม ีประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน 
5. ชุมชนในเขตเทศบาลต้าบล
เวียงสา  มถีังดับเพลิงที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 
 

5 จัดระเบียบ
จราจร*** 
 
 

1. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและการ
สัญจรไปมาสะดวก 

ด้าเนินการจัดระเบียบ
จราจรบริเวณ  
จ้านวน  2 เส้นทาง  
ได้แก่ ถนนเทศบาล 2  
และถนนเทศบาล 6  

- 
 
 
 

- 25,000 - - จ้านวน 
ถนนท่ีจัด
ระเบียบ
จราจร 

1.ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
มากขึ้น 
2.สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางการจราจรที่
อาจเกิด 
ขึ้นได ้

ส้านักปลดั 
เทศบาล 
 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
6 เสรมิสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ 
 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้าน ได้แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้   
มีทัศนคติที่สร้างสรรค์  
สร้างความรักสมัคร
สมานสามัคคีในหมู่
คณะ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริงใน
สถานการณ ์

จัดฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
จ้านวน  100 คน 
 
 

- 
  

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1.ประชาชนในชุมชนมี
ความรัก ความสามัคคี มี
ความเอื้ออาทรที่ดีต่อกัน 
2.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสถานการณ์
ทางการเมืองและมีการ
ปรับตัวในการด้ารงชีวิตให้
ทันกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
3. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในข้อ
กฎหมาย เข้าใจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ
ลดปัญหาความขดัแย้งใน
สังคม สามารถดา้รงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 ส่งเสริมและ

สนับสนุนเครือข่าย
จัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิ
 
 

 1. เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถเชิงสถาบัน
และส่งเสรมิบทบาท
ของชุมชนและองค์กร
ในการพัฒนาสุขภาวะ
องค์รวม 
2. เพื่อขยายผลของ
เครือข่ายระดับอ้าเภอ
สู่ระดับท้องถิ่นโดย
การสร้างเครือข่าย
อาสาเฝ้าระวังภยั
ร้ายแรงในพ้ืนท่ี 
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนน้า
ชุมชนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดเหตุภยัพิบัติ 
การเตรียมป้องกันการ
พึ่งตนเองเมื่อเกิด
วิกฤต การฟื้นฟูหลัง
ภัยพิบัต ิ

จัดฝึกอบรมและ   
จัดเวทีเสวนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
และแกนน้าชุมชน 
จ้านวน  70  คน 
 
 
 

- 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1.เกิดผู้น้าชุมชนที่มี
ศักยภาพ 
2. อาสาสมัครมีความรู้ใน
การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ 
ธรรมชาติและช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได ้
3. อาสาสมัครมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือและ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
4. เกิดเครือข่าย
ประชาชนท่ีเข้มแข็ง 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

 

 


