
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้งความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย  - จัดหนว่ยเคล่ือนที่ใหบ้ริการประชา  - หมู่ 1  - หมู่ 11 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น  - ประชาชนเข้าใจบทบาทและ ส านกัปลัด

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชนจัดท าแผนชุมชน จัดท าแผนพฒันา ต าบลหนองน  าแดง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต.ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าที่ของ อบต. และสามารถ

จัดประชาคม จัดกิจกรรมส่งเสริม แก้ไขปญัหาความต้องการของ

ประชาธปิไตย ประชาชนได้รวดเร็ว

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง  - เลือกตั งนายก อบต. 200,000    200,000    200,000    จ านวนผู้มาใช้  - ท าใหก้ารเลือกตั งส าเร็จไปด้วยดี ส านกัปลัด

หรือสมาชิกสภา อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สิทธิล์งคะแนน

เลือกตั ง

3 โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี  - เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมของ  - กลุ่มสตรีและสถาบนัครอบครัว 100,000    100,000    100,000    จ านวนผู้เข้า  - สตรี  และสถาบนัครอบครัวมี ส านกัปลัด

และครอบครัว กลุ่มสตรี  และสถาบนัครอบครัว ในต าบลหนองน  าแดง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม การรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปญัหาใน

ในต าบลหนองน  าแดง ชุมชน
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้งความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.2 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ  - เพื่อปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุจาก  -จัดตั งจุดตรวจร่วมบริการในช่วง 60,000 60,000 60,000 จ านวนการเกิด  -ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ ส านักปลัด

ทางถนน การใช้รถใช้ถนน เทศกาลวนัหยุดสงกรานต์และ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. อุบติัเหตุ ปลอดภยั

วนัปใีหม่

 -จัดซื อวสัดุอุปกรณ์ในการจราจร

 - รณรงค์ ประชาสัมพนัธก์ารลด

อุบติัเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

2 โครงการฝึกอบรม และปฏบิติังาน - เพื่อใหส้มาชิก อปพร.มีความรู้  - ฝึกอบรม อปพร. และจ่ายเบี ย 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า  -ประชาชนมีความปลอดภยัใน ส านักปลัด

ของ อปพร. ความสามารถในการปอ้งกันบรรเทา เลี ยงในการปฏบิติัหน้าที่ ตลอดจน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม ชีวติและทรัพย์สิน

สาธารณภยั และได้รับเบี ยเลี ยงในการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการ

ปฏบิติัหน้าที่ ปฏบิติังาน

3 โครงการใหค้วามรู้ในการปอ้ง  - เพื่อใหค้วามรู้กับพนักงานประชา  - ฝึกอบรมพนักงาน ประชาชน 30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้า  -ประชาชนมีความปลอดภยัใน

กันอัคคีภยัเบื องต้น ชนนักเรียนมีความรู้ในการปอ้งกัน นักเรียน ในการปอ้งกันอัคคีภยั งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม ชีวติและทรัพย์สิน

อัคคีภยัเบื องต้น เบื องต้น
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5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้งความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.2 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั  - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัและผู้ที่  - ซ่อมแซม ปลูกสร้างบา้นเรือน 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ได้  -ผู้ที่ประสบภยัธรรมชาติได้รับ ส านักปลัด

ทางธรรมชาติ มีความเดือดร้อนประสบภยัทาง  - จัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. รับการช่วยเหลือการช่วยเหลือ

ธรรมชาติ ประกอบอาชีพ 

 - จัดซื อเคร่ืองนุ่งหม่กันหนาว

 - จัดโอ่งเพื่อรองน  าฝน
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