
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

       4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เพื่อต้ังจุดตรวจและบริการ  - ค่าเบี้ยเล้ียง  อปพร. 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับบริการ ส านักปลัด

เทศกาลต าบลหนองโบสถ์ ประชาชนในช่วงเทศกาล  - อุปกรณ์ในการปฏิบัติ ประชาชนได้รับความ ในจุดตรวจที่ให้บริการ อบต.

งานของ  อปพร. ฯลฯ สะดวกเมื่อมาใช้บริการ

2 อบรม  อปพร.  ต าบลหนองโบสถ์ เพื่อทบทวนสมรรถภาพของ  - หลักสูตรทบทวน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ/จ านวน อปพร.มีประสิทภาพใน ส านักปลัด

อปพร. และเพิ่มประสิทธิภาพ  - หลักสูตรจัดต้ัง อปพร.มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น อบต.

ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน

3 ซ่อมแซม/ก่อสร้างหอกระจาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ข่าว/ระบบเสียงตามสาย แซม/ก่อสร้างหอระจายข่าว อบต.หนองโบสถ์ ประชาชนได้รับข่าวสาร ข้อมูลข่าวประชา อบต.

ต าบลหนองโบสถ์ / ระบบเสียงตามสาย เพิ่มมากขึ้น สัมพันธ์ยิ่งขึ้น

4 ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารว่าง/  -ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ/จ านวน ก านัน/ผญบ./ส.อบต. ส านักปลัด

สถานการณ์ฉุกเฉิน อาหารกลางวัน วัสดุ ตามโครงการ -ส.อบต. ผู้น าชุมชนได้รับ อสม./อปพร./เด็กฯ อบต.

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์  -อปพร. ความรู้มากยิ่งขึ้น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

ฉุกเฉิน  -อสม. แจ้งเหตุฉุกเฉิน

 -คณะกรรมการหมู่บ้าน

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบสุข   "บุรีรัมย์สันติสุข"  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 



4.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

       4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบสุข   "บุรีรัมย์สันติสุข"  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

5 อบรมวินัยจราจรต าบล เพื่อให้ความรู้กฎหมายจราจร  - ประชาชน/เยาวชน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ/จ านวน เยาวชน ประชาชน และ ส านักปลัด

หนองโบสถ์ ให้กับเยาวชนและประชาชน  - อปพร. ฯลฯ ประชาชนมีความรู้ อปพร. มีความรู้ด้าน อบต.

ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรนางรอง และหน่วยงานอื่น ฯ เพิ่มมากขึ้น กฎหมายจราจร

6 ช่วยเหลือประชาชนตาม เพื่อเป็นงบช่วยเหลือราษฎร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนในต าบลได้รับ ส านักปลัด

อ านาจหน้าที่ ของ อบต. ในต าบลที่ได้รับความเดือดร้อน อบต.หนองโบสถ์ ประชาชนได้รับความช่วย การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยทาง อบต.

จากภัยธรรมชาติ เหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ธรรมชาติ

รวม ..........6.......โครงการ - - 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 - - -



4.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

       4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   อ าเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบสุข   "บุรีรัมย์สันติสุข"  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000


