6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน/การฝึกอบรมทบทวน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินการ

โครงการฝึกทบทวนอาสา เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการฝึก

หน่วย
การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ

สมัครป้องกันภัยฝ่าบพล อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล

2. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เรือน

3. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

เรือน(อปพร.)

4. ส่งมอบและตรวจรับ
งบประมาณรวม 20,000.00 บาท

5. การเบิกจ่ายเงิน

6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้าน/ชุมชน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินการ

หน่วย
การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

อุดหนุนที่ปกครอง อ.พาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกทบ สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ
ทวนลูกเสือชาวบ้าน รุ่น "เทิดไท้ องค์ราชัน

2. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

ราชินี พระมิ่งขวัญของชาวไทย ร่วมใจเอา

3. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ชนะยาเสพติด

4. ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 15,000.00 บาท

5. รายงานผลการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการระวังการใช้แรงงานต่างด้าว/แรงงานเด็ก

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินการ

-

-

-

-

หน่วย
การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

-

-

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเฝ้าระวังภัยพิบตั /ิ สาธารณภัย

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินการ

หน่วย
การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

โครงการสลายตอซังและ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการอบรมโครงการ สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ
รณรงค์งดเผาตอซังในนา สลายตอซังข้าวและรณรงค์กรเผาตอซัง

2. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ข้าว

3. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

ในนาข้าว

4. ส่งมอบและตรวจรับ
งบประมาณรวม 40,000.00 บาท
2

โครงการเฝ้าระวังภัยที่จะ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการเฝ้า
เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง

5. การเบิกจ่ายเงิน
สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ

ระวังตรวจสอบภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วง

2. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ฤดูแล้ง

3. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
4. ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 10,000.00 บาท

5. การเบิกจ่ายเงิน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับที่
3

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินการ

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการรณ
ป่า

หน่วย
การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ

รงค์ปอ้ งกันไฟป่า

2. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
4. ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 5,000.00 บาท
4

เงินสารองจ่าย

5. การเบิกจ่ายเงิน

เพื่อจ่ายในกรณีจาเป็นหรือบรรเทาความ สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ
เดือดร้อนของราษฎร

2. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
4. ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 389,000.00 บาท

5. การเบิกจ่ายเงิน

6.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันภัยบนท้องถนน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตั้งด่านรณรงค์

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินการ

หน่วย
การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการตั้งด่าน สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ

ป้องกันอุบตั ิเหตุบนท้อง รณรงค์ปอ้ งกันอุบตั ิเหตุบนท้องถนนในช่วง

2. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

3. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
4. ส่งมอบและตรวจรับ

งบประมาณรวม 15,000.00 บาท

5. การเบิกจ่ายเงิน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับที่
2

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/หน่วยนับ/งบประมาณ

พืน้ ที่ดาเนินการ

หน่วย
การดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

อุดหนุนสถานีตารวจภูธร เพื่อจ่ายเป้นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สานักงานปลัด สานักงานปลัด 1. ดาเนินการขออนุมัติ
แม่อ้อ

การป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยจาก

2. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

วันหยุดเทศกาลต่างๆ

3. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
4. ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรวม 10,000.00 บาท

5. รายงานผลการดาเนินงาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

