
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความเรียบร้อย
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความเรียบร้อย
๓.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตส านึก  - เพ่ือให้ความรู้ปลูกจิต  - จัดกิจกรรม อบรม 15,000   15,000   15,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  -ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพ่ือ ส านึกและสร้างค่านิยม ให้ความรู้ปลูกจิตส านึก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ประชาธิปไตย อบต.
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การทุจริต และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพ่ือ โครงการ ตันหยงลิมอ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ต าบลตันหยงลิมอให่แก่ประชาชน คณะ ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าท่ี อบต. ต าบลตันหยงลิมอให่แก่ประชาชน คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าท่ี อบต.

2 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับ  - เพ่ือเส่งเสริมและให้  - จัดกิจกรรม อบรม 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  -ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
กฏหมายเลือกต้ังท้องถ่ิน ความรู้ประชาธิปไตย เก่ียวกับประชาธิปไตย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ประชาธิปไตย อบต.

 โครงการ ตันหยงลิมอ

3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงาน อพปร.  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดกิจกรรมอพ.ปร. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     อพปร.มีศักยภาพในการ  -ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด
  ในการป้องกันและบรรเทา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ิมข้ึน   การป้องกันและบรรเทา อบต.
  สาธารณะภัย    สาธารณะภัย ตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดโครงการป้องกัน และ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัด
  ในการป้องกันและบรรเทาลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ในการป้องกันและ อบต.
  สาธารณะภัย เทศกาลส าคัญๆ โครงการ บรรเทาสาธารณะภัย ตันหยงลิมอ

5 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  - เพ่ือเสริมสร้างความเข้ม จัดอบรม อปพร.และประชาชน 35,000   35,000   35,000   ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด
   แข็งของชุมชน จ านวน 1 รุ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการจัด การรักษาความสงบ อบต.

โครงการ เรียบร้อย ตันหยงลิมอ

6 โครงการฝึกอบรม เพ่ิมศักยภาพเครือข่าย  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดกิจกรรมฝึกอบรม อพ.ปร. 35,000   35,000   35,000   อพปร.มีศักยภาพในการ  -ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด
อปพร."การป้องกันและดับไฟไหม้จากเช้ือ   ในการป้องกันและบรรเทาป้องกันและดับไฟไหม้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ิมข้ึน   การป้องกันและบรรเทา อบต.
เพลิงประเภท A"   สาธารณะภัย    สาธารณะภัย ตันหยงลิมอ
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