
6. ภายใต้ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการอาสาสมัครปอ้งกันฝ่ายพลเรอืน/การฝึกอบรมทบทวน

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกทบทวนอาสา เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการฝึก ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

สมัครปอ้งกันภยัฝ่าบพล อบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันฝ่ายพล   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

เรือน เรือน(อปพร.)   3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

  4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 20,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการจัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบา้น/ชุมชน

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนที่ปกครอง อ.พาน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการฝึกทบ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 ทวนลูกเสือชาวบา้น รุ่น "เทดิไท ้องค์ราชัน   2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 ราชินี พระมิ่งขวญัของชาวไทย ร่วมใจเอา   3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ชนะยาเสพติด   4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 15,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการระวังการใช้แรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็ก

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการเฝ้าระวังภยัพิบตั/ิสาธารณภยั

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสลายตอซังและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการอบรมโครงการ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

รณรงค์งดเผาตอซังในนา สลายตอซังข้าวและรณรงค์กรเผาตอซัง   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

ข้าว ในนาข้าว   3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 40,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

2 โครงการเฝ้าระวงัภยัที่จะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการเฝ้า ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ระวงัตรวจสอบภยัที่จะเกิดขึ้นในช่วง   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

 ฤดูแล้ง   3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 10,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกันไฟ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ปา่ รงค์ปอ้งกันไฟปา่   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

    3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

4 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเปน็หรือบรรเทาความ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

 เดือดร้อนของราษฎร   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

    3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 389,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

6.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสรมิการปอ้งกันภยับนทอ้งถนน

หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการต้ังด่านรณรงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการต้ังด่าน ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

ปอ้งกันอุบติัเหตุบนทอ้ง รณรงค์ปอ้งกันอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในช่วง   2.  ด าเนินการตามวตัถุประสงค์/เปา้หมาย

ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เทศกาลปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์   3.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

   4.  ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 15,000.00 บาท 5.  การเบกิจ่ายเงิน

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



หน่วย

การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 อุดหนุนสถานีต ารวจภธูร เพื่อจ่ายเปน้เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 1.  ด าเนินการขออนุมัติ

แม่อ้อ การปอ้งกันภยับนทอ้งถนนและภยัจาก   2.  ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ

 วนัหยุดเทศกาลต่างๆ   3.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

   4.  ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 10,000.00 บาท 5.  รายงานผลการด าเนินงาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ พ้ืนที่ด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557








