
 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล ต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  , 7 ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้า  

  3.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 
(แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน) 
 

1. เพื่อสร้างความชุมชื้นให้กับปุา
ไม้หรือพ้ืนท่ีที่มีความลาดชัน 
สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ได้และยังสามารถแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้กับชุมชน 
2. เพื่อสร้างความสามัคครีะหว่าง
ภาครัฐ  เอกชน  และคนในชุมชน 
ในการด้าเนินการก่อสรา้งฝาย
ชะลอน้้า 
 
 
 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 
จ้านวน 3 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 - 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ฝายชะลอ
น้้า 

1. ปุาไม่มีความชุมช้ืนมากขึ้น
และการก่อสร้างฝายสามารถ
กักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ท้า
ให้ประชาชนมีน้้าใช้เพียงพอ
ในการท้าการเกษตรหรือ
อุปโภค บริโภค 
2. เกิดความสามัคครีะหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และคนใน
ชุมชน 

ส้านกัปลดัฯ 

 

ภาคผนวก ฏ  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เสรมิสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
(แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน) 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีทัศนคติที่สร้างสรรค์ 
สร้างความรักสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง
ในสถานการณ ์

จัดเวทีเสวนาเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน อย่างน้อย     
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

- 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั้ง 
ที่จัด
กิจกรรม  
ต่อปี 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ความรักความสามคัคี มี
ความเอื้ออาทรที่ดีต่อกัน 
2. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสถานการณ์
ทางการเมืองและมีการ
ปรับตัวในการด้ารงชีวิตให้
ทันกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
3. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในข้อกฎหมาย 
เข้าใจสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 
และลดปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 

ส้านักปลดัฯ 

 

 
 



 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาล ต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ,  7  ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้า  

5. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ช่วยเหลือประชาชน
กรณีฉุกเฉินจากภัย
ธรรมชาติ สาธารณภยั 
อุบัติภัยต่างๆ 
(แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง) 
 

เพื่อส่งเสริมมาตรการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั และ
เป็นการเฝูาระวังรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล จ้านวน 
2 หมู่บ้าน 
 
 
 
 

- 350,000 350,000 350,000 จ้านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเทศบาล
สามารถให้บริการรวมทั้ง
ช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดัฯ 

2 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 
(แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน) 
 

เพื่อปูองกันปัญหา ผลกระทบ
จากปัญหาหมอกควันท่ีมีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

รณรงค์และลดการ
เผาขยะ และเศษ
วัชพืช อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 10,000 10,000 10,000 จ้านวนครั้ง     
ที่จัดกิจกรรม 
ต่อปี 

ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการลดการเกิดปญัหา
หมอกควันและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่มตี่อ
สุขภาพของประชาชนและ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยง
ตลอดจนสภาพของดินฟูา
อากาศ 

ส้านักปลดัฯ 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล ต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและบริการ 
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดตั้งจุดสกัดกั้นและ
บริการประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหต ุ(แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน) 

เพื่อลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน
และเพื่อให้บริการประชาชน
ที่สัญจรไปมา 

ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
1. จัดตั้งจุดสกดักั้นในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
2.จัดซื้ออุปกรณไ์ฟฟูาครบ
ชุด 
3. ด้าเนินการในเรื่องอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และ
สามารถลดอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึ้น
บนท้องถนนได้ 

ส้านักปลดัฯ 

2. ฝึกซ้อมและปูองกัน
อัคคีภัย 
(แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน) 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันอัคคีภัย 
2. เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการปูองกันและ
รู้จักวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น 
3. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการ
ผจญเพลิงของเจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานดับเพลิง 
 

จัดอบรมและสาธิตการ
ดับเพลิงเบื้องต้นและการ
ผจญเพลิงโดยจ้าลอง
สถานการณ์จริง อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 50,000 50,000 50,000 จ้านวนครั้ง  
ที่จัด
กิจกรรม  
ต่อ ปี 

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปูองกันและเฝูาระวังปัญหาอัคคีภยั 
2. ประชาชนสามารถใช ้อุปกรณ์
ดับเพลิงในการระงับเหตุอัคคีภัยขนาด
เล็กได้ 
3. ประชาชนสามารถนา้ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 
4. เจ้าหน้าที่ พนักงานดับเพลิง มีทกัษะ
และมีประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน 

ส้านกัปลดัฯ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายจดัการภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิ
(แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน) 

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
เชิงสถาบันและส่งเสริม
บทบาทของชุมชนและ
องค์กรในการพัฒนาสุขภาวะ
องค์รวม 
2. เพื่อขยายผลของเครือข่าย
ระดับอ้าเภอสูร่ะดบัท้องถิ่น
โดยการสรา้งเครือข่ายอาสา
เฝูาระวังภัยรา้ยแรงในพื้นที่ 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกน
น้าให้มีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกดิเหตุภัยพิบัติ
การเตรียมปูองกันการ
พึ่งตนเองเมื่อเกิดวิกฤตการ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตหลังภัยพิบัต ิ

จัดฝึกอบรมและจัดเวที
เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- 100,000 100,000 100,000 จ้านวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม ต่อ 
ปี 

1. เกิดผู้น้าชุมชนที่มีศักยภาพ 
2. อาสาสมัครมีความรู้ในการ
สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติและช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นได ้
3. อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์สามารถเลือกใช้
เครื่องมือและสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. เกิดเครือข่ายประชาชนท่ี
เข้มแข็ง 

ส้านักปลดัฯ 

 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาล ต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  

1. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและบริการ 
1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัของ
ประชาชนจังหวัดน่าน 
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ องค์กร ฯลฯ ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีบริการ
ประชาชน 

การบรรเทาทุกข์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ของประชาชนจังหวัด
น่าน 
 
 
 
 
 
 

- 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
โครงการ 

เกิดการบรูณาการ การ
ท้างานร่วมกัน ระหว่าง 
อปท. ส่วนราชการอื่น 
องค์กรต่างๆ โดย
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์สูงสดุ 

ส้านักปลดัฯ เหล่ากาชาด
น่าน 

 
 
 



 
1. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและบริการ 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ถนนตามแนว
คันปูองกันน้้าท่วม จาก
ร้านคนขุนเขา – สะพาน
ข้ามแม่น้้าน่าน (สะพาน
เก่า)***,**** 
(แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่างในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปักเสาไฟฟูา 23 ต้น 
พร้อมติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ถนนตาม
แนวคันปูองกันน้้าท่วม 
จากร้านคนขุนเขา – 
สะพานข้ามแม่น้้าน่าน 
(สะพานเก่า) ความ
ยาว 900 เมตร 
 
 
 
 
 
 

- 350,00 350,00 350,000 จ้านวนจุด
ไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนมีไฟฟูาส่อง
สว่างในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง สนง.การ
ไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 
สาขาอ้าเภอ
เวียงสา 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพ่ิมเติม  คร้ังที่  3  พ.ศ.  2562 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาล ต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ปูองกันน้้าท่วม 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบปูองกันน้้าท่วม 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบปูองกันน้้า
ท่วมจ้านวน 3 งาน ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตา้บลเวยีงสาก้าหนด ได้แก่  
1. งานแก้ไขปัญหาคันปูองกันน้้าท่วม
ช้ารุด 
2. งานฝาเหล็กปดิปากท่อ 
3. งานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างคัน 

- 78,000 - - จ้านวนงานท่ี
ด้าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

สามารถปูองกันน้้า
ท่วมและน้้าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบล
เวียงสา 

ส้านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  

1. ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมชุมชน 
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี
เทศบาลตา้บลเวยีงสา 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านชุมชน
ปลอดภัยและจัดเวที
เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
การบริหารจัดการกรณี
เกิดภัยพิบตัิ(น้้าท่วม)ให้แก่
แกนน้าชุมชนในเขต
เทศบาลตา้บลเวยีงสา 
2. เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส้าคญั
และเข้ามามสี่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้าน
ชุมชนปลอดภัยในพ้ืนท่ี
เทศบาลตา้บลเวยีงสา 
 

แกนน้าชุมชนในเขตเทศบาลต้าบล
เวียงสา  จ้านวน  60  คน 

- 30,000 - - จ้านวนงานท่ี
ด้าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลตา้บลเวยีงสา
ได้ตระหนักถึง
ความส้าคญัและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการด้าน
ชุมชนปลอดภัยใน
พื้นที่เทศบาลต้าบล
เวียงสาโดยแท้จริง 
2. เทศบาลต้าบลเวียง
สาเป็นชุมชนที่มีความ
ปลอดภัยและได้
รับรองเป็นสมาชิก
ชุมชนปลอดภัยระดับ
นานาชาติ 

ส้านักปลดัฯ 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPL) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ปรุงปรุงระบบสัญญาณ
ไฟจราจรเพื่อปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตดุ้านการจราจรใน
เขตเทศบาลต้าบลเวียงสา 
 

ปรับปรุงระบบสญัญาณไฟจราจร  
จ้านวน  1  แห่ง  ดังนี ้
1. ตู้ควบคุมสญัญาณไฟจราจร ชนิด
ไมโครคอนโทรลเลอร์  ประกอบดว้ย         
-  ชุดประมวลผลระบบไมโครคอน 
โทรลเลอร์   จ้านวน  1  ชุด 
-  ชุดหลอด LED จ้าลองแสดงสถานะ 
การท้างานของระบบ  จ้านวน  1  ชุด 
-  ชุดปุุมกดการตั้งโปรแกรมต่างๆ
(ติดตั้งภายในตู้)  จ้านวน  1  ชุด 
-  ชุดอุปกรณ์ปูองกันไฟฟูาลัดวงจร  
จ้านวน  1  ชุด 
-  ตู้เหล็กกันน้้าพร้อมกญุแจ  เปิด  -  
ปิด  ตู้  จ้านวน  1  ชุด 
2. โคมไฟสญัญาณจราจร LED ขนาด 
3 x 300 มม. พร้อม backing board 
จ้านวน  8 ชุด 
3. ชุดนับเวลาสญัญาณไฟจราจรชนิด
ตัวเลข 2  หลัก สีแดง – เขียว  
จ้านวน 4 ชุด 
  

- 30,000 - - จ้านวนงานท่ี
ด้าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลตา้บลเวยีงสา
ได้ตระหนักถึง
ความส้าคญัและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการด้าน
ชุมชนปลอดภัยใน
พื้นที่เทศบาลต้าบล
เวียงสาโดยแท้จริง 
2. เทศบาลต้าบลเวียง
สาเป็นชุมชนที่มีความ
ปลอดภัยและได้
รับรองเป็นสมาชิก
ชุมชนปลอดภัยระดับ
นานาชาติ 

ส้านักปลดัฯ 

 


