ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างสันติสขุ ในพื้นที่
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ความเข้าใจแก่ประชาชน
แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเมือง
ปกครองระบบประชาธิปไตย
การปกครองระบบประชาธิปไตย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต อบต.

งบประมาณและที่มา
2559
2560
20,000
20,000

2 โครงการประชาคมหมู่บ้าน
และตาบล

เพื่อให้รับฟังรับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาขน

จัดประชาคม
12 หมู่บ้าน

50,000

50,000

3 โครงการบูรณาการจัดทา
แผนชุมชน

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหา

จัดประชาคม 12
หมู่บ้าน

20,000

20,000

4 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อจัดการเลือกตั้งในตาบล จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

400,000

400,000

5 โครงการเทิดทูนและปกป้อง
สถาบัน

เพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน
รณรงค์รวมพลัง
พระมหากษัตริย์ให้มีความมั่น เพื่อสร้างความสามัคคี
คงเป็นศูนย์รวมจิตใจ

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้เข้าร่วม ทาให้ประชาชนได้รับ
อบรม เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้แสดง
เวทีประชาคม
ความคิดเห็น บอก
ข้อเสนอะแนะปัญหา
ความต้องการ
20,000 จานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้แสดง
เวทีประชาคม
ความคิดเห็น บอก
ข้อเสนอะแนะ
ปัญหาความต้องการ
400,000 ร้อยละของจานวน อบต.ตันหยงมัส
ประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถจัดการ
เลือกตั้ง
เลือกตั้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
50,000 จานวนประชาชนที่มี ประชาชนมีความ
ความจงรักภักดีต่อ สามัคคีในการร่วมใจ
สถาบัน
กันปกป้องสถาบัน

สานักปลัด

2561
20,000

50,000

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้เข้ารับ การปฏิบัติงานด้าน
การอบรม
การป้องกันและรัก
ษาความสงบเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สนับ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน สมาชิกอปพร.ในตาบล
สนุนงาน อปพร.
อพปร.

100,000

100,000

100,000

จานวนเครื่องมือ การปฏิบัติงานด้าน
เครื่องใช้ในการ การป้องกันและรัก
ปฏิบัติงาน
ษาความสงบเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงใน เพื่อบรรเทาและป้องกันอัคคี
การป้องกันอัคคีภัยภายในหมู่บ้าน ภัย

อุปกรณ์ดับเพลิง

100,000

100,000

100,000

จานวนเครื่องมือ ทาให้เกิดความ
เครื่องใช้ในการ ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
ป้องกันอัคคีภัย

สานักปลัด

4 โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัย
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัย

อุปกรณ์ด้านสาธารณภัย

50,000

50,000

50,000

จานวนเครื่องมือ ทาให้เกิดความ
เครื่องใช้ในการ พร้อมในการบรรเทา
ปฏิบัติงาน
สาธารณภัย

สานักปลัด

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านสาธารณภัย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านสาธารณภัย

ประชาชนในเขต อบต.

100,000

100,000

100,000

จานวนเครื่องมือ บรรเทาความเดือด
เครื่องใช้ในการ ร้อนของประชาชน
ปฏิบัติงาน
ที่ประสบปัญหา

สานักปลัด

6 โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาด้านสาธารณภัย
(อุทกภัย ภัยพิบัติฯลฯ)

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประชาชนในเขต อบต.

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้ได้รับความ บรรเทาความเดือด
ช่วยเหลือ
ร้อนของประชาชน
ที่ประสบปัญหา

สานักปลัด

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บรรเทาสาธารณภัย(อปพร)
ปฎิบัติงานด้านการป้องกัน
และรักษาความสงบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สมาชิกอปพร.ในตาบล

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
แก่ประชาชนเกี่ยงกับเหตุ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น การณ์ความไม่สงบ
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยทาง
ทางถนน
ถนน
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้า
ดับเพลิง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต อบต.

อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
20,000
20,000

20,000

20,000

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประชาชนในเขต อบต.

2,000,000

2,000,000

4 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ประชาชนในเขต อบต.

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2561
(KPI)
จะได้รับ
20,000 จานวนประชาชน ทาให้ประชาชนได้รับ
ที่เข้าร่วมรักษาความ ความเข้าใจในความ
สงบเรียบร้อย ไม่สงบในพื้นที่
20,000 ร้อยละของจานวนผู้ ทาให้ชุมชนมีความ
ได้รับอุบัติเหตุทาง เข้มแข็ง
ถนนลดลง
2,000,000 รถบรรทุกน้าดับเพลิง บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน
ที่ประสบปัญหา
1,000,000 รถดับเพลิงขนาดเล็ก ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีบทบาท
และศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคงและรักษาความ
สงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
ผู้นาในเขต อบต.
มีศักยภาพ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
100,000
100,000
100,000 ผลประสิทธิภาพใน ทาให้ผู้นาในเขตอบต.มี
การปฏิบัติงานด้าน ขีดความสามารถและ
ความมั่นคง
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

