
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมความมัน่คง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 3 ดา้นการจดัระเบียบชมุชน/สงัคมและการรัษาความสงบเรียบร้อย

3. ยทุธศาสตร์  ดา้นการจดัระเบียบชมุชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง เพือ่รณรงค์และป้องกนัอบุัติเหตุ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/กจิกรรม/ปี ลดอบุัติภัยทางถนนและ ส านักปลัด

เทศกาลปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงเทศกาล การสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

2 อบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย เพือ่ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนั ภายในต าบล - 300,000 300,000 300,000 300,000 1คร้ัง/ปี เพิม่อตัราก าลังด้านการ ส านักปลัด

พลเรือน ภัยฝ่ายพลเรือนเพือ่ได้รับการ ป้องกนัภัยที่มีประสิทธิภาพ

ขึ้นทะเบียนเป็น อปพร.

3 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภยั เพือ่เพิม่พูนความรู้และทักษะ ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 1คร้ัง/ปี อาสาสมัครมีความรู้และ ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน ในด้านการป้องกนัภัย ทักษะในการป้องกนัภัย

4 อบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย เพือ่เพิม่พูนความรู้และทักษะ ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 1คร้ัง/ปี อาสาสมัครมีความรู้และ ส านักปลัด

พลเรือนหรือชุดรักษาความสงบภายในหมู่บา้น ในด้านการป้องกนัภัย ทักษะในการป้องกนัภัย

(ชรบ.)
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในด้านการปอ้งกัน เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั ความเขา้ใจด้านการป้องกนัและ สามารถป้องกนัและแกไ้ข

บรรเทาสาธารณภัยเบือ้งต้น สถานการณ์ในด้าน

สาธารณภัยเบือ้งต้นได้

6 รณรงค์ปอ้งกันอุบติัเหตุบนท้องถนน เพือ่ลดอตัราการเกดิอบุัติเหตุและ เด็ก/เยาวชน/ - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ลดอบุัติภัยทางถนนและ ส านักปลัด

สร้างความปลอดภยัในชุมชน เสียชีวิตบนท้องถนน ประชาชนในต าบล การสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

    

1 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด/ปญัหาทาง เพือ่ให้เด็กและเยาวชนห่างไกล ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ปัญหายาเสพติด/ปัญหา ส านักปลัด

สังคม ปัญหายาเสพติด/ปัญหาทาง ทางสังคมลดลง

สังคม

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 1คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

ประชาชนทั่วไปตลอดจน ประชาชนทั่วไปรู้จักใช้

พนักงานร่วมกนัแขง่ขนักฬีา เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

สร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด

3 จัดพมิพว์ารสารส่ิงพมิพเ์ผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด

การด าเนินงานของ อบต.แก้มอ้น หรือกจิกรรมของอบต. ของประชาชน ขา่วสารและการด าเนิน

งานประจ าปีด้านต่างๆ 

ของอบต.
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แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  6  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 จัดประชาคมระดับหมู่บา้น/ระดับต าบล เพือ่ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ได้รับทราบปัญหาและ ส านักปลัด

เพือ่จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น ระดับต าบล ของประชาชน ความต้องการของ

ประชาชน

5 ปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด

ความเขม้แขง็ในการพัฒนา ของประชาชน ในการจัดท าแผนชุมชน

6 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท าแผน เพือ่จัดเกบ็ขอ้มูลไปใช้ในการ ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความพึงพอใจ สามารถน าขอ้มูลที่ได้ ส านักปลัด

พฒันาท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ของประชาชน มาพัฒนาการจัดท าแผน

การพัฒนาในด้านต่างๆ พัฒนาในด้านต่างๆ

7 โครงการหลุมพรางแหง่ชีวติ เพือ่อบรมให้ความรู้เร่ืองภัยสังคม ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 1คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีความรู้ ส านักปลัด

และส่ิงเสพติดให้กบัเด็กและ และเขา้ใจถงึภัยต่างๆ

เยาวชนในต าบล ทางสังคม

- 680,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

    

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ภายในต าบล - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความพึงพอใจ มีความพร้อมในการ ส านักปลัด

ทั่วไปหรือเลือกต้ังซ่อม ของประชาชน เตรียมการเลือกต้ัง
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รวม  7  โครงการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับประชาธปิไตย เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

ในระบบประชาธิปไตยให้กบั เขา้ใจในระบบประชาธิปไตย

ประชาชน ธิปไตย

3 ฝึกอบรมการเพิม่ประสิทธภิาพผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่ให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ผู้เขา้รับการอบรมมี ส านักปลัด

และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเขา้ใจบทบาท อบต.แกม้อน้ ความรู้ความเขา้ใจ

และหน้าที่ของตน เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่

ของตนเอง

- 700,000 700,000 700,000 700,000

- 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000
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รวม  16  โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  3  โครงการ














