
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เสรมิสรา้งสันติสุขในพ้ืนที่   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความเรยีบรอ้ย
๓. ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความเรยีบรอ้ย
๓.1 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน  

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจติส านึก  - เพือ่ให้ความรู้ปลูกจติ  - จดักิจกรรม อบรม 15,000   15,000   15,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  -ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพือ่ ส านึกและสร้างค่านิยม ให้ความรู้ปลูกจติส านึก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ประชาธปิไตย อบต.
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การทุจริต และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพือ่ โครงการ ตันหยงลิมอ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ต าบลตันหยงลิมอให่แก่ประชาชน คณะ ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจา้หน้าที่ อบต. ต าบลตันหยงลิมอให่แก่ประชาชน คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจา้หน้าที่ อบต.

2 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ  - เพือ่เส่งเสริมและให้  - จดักิจกรรม อบรม 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  -ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
กฏหมายเลือกต้ังท้องถิ่น ความรู้ประชาธปิไตย เกี่ยวกับประชาธปิไตย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ประชาธปิไตย อบต.

 โครงการ ตันหยงลิมอ

3 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับงาน อพปร.  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  - จดักิจกรรมอพ.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.) ปฏิบัติหน้าที่เพิม่ขึ้น   การป้องกันและบรรเทา อบต.
  สาธารณะภัย    สาธารณะภัย ตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เสรมิสรา้งสันติสุขในพ้ืนที่   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความเรยีบรอ้ย
๓. ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความเรยีบรอ้ย
๓.1 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน  

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  - จดัโครงการป้องกัน และ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้มีประสิทธภิาพ 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  - เพือ่เสริมสร้างความเข้ม จดัอบรม อปพร.และประชาชน 35,000   35,000   35,000   ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด
   แข็งของชุมชน จ านวน 1 รุ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการจดั การรักษาความสงบ อบต.

โครงการ เรียบร้อย ตันหยงลิมอ

6 โครงการฝึกอบรม เพิม่ศักยภาพเครือข่าย  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  - จดักิจกรรมฝึกอบรม อพ.ปร. 35,000   35,000   35,000   อพปร.มีศักยภาพในการ  -ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด
อปพร."การป้องกันและดับไฟไหม้จากเชื้อ   ในการป้องกันและบรรเทาป้องกันและดับไฟไหม้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติหน้าที่เพิม่ขึ้น   การป้องกันและบรรเทา อบต.
เพลิงประเภท A"   สาธารณะภัย    สาธารณะภัย ตันหยงลิมอ


