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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสรมิสรา้งความมั่นคงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ที่ 2 การเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งภมูิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
    2.3 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI)

1 อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มทกัษะ ผู้น าและแกนน า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้น า ผู้น าและแกนน าหมูบ่า้น กอง
ผู้น าหมู่บา้นและแกนน าภาคประชาชน  องค์ความรู้ หมู่บ้าน ในต าบล และแกนน าหมู่ มีทกัษะ องค์ความรู้และ การศึกษา
เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด และประสบ ทุ่งใหญ่ จ านวน บา้นที่เข้าร่วม ประสบการณ์ด้านการ

การณ์ด้านการ 10 คน โครงการ ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

ปอ้งกันและแก้ไข ยาเสพติดใหแ้ก่ผู้น าและ

แก้ไขปญัหายา แกนน าภาคประชาชน

เสพติดใหแ้ก่ผู้น า  และสามารถน ามา

และแกนน าภาค ประยุกต์ใช้ในการปฏบิติั

ประชาชน งานใหเ้หมาะสมกับ

สภาพพื้นที่

2 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์ เพื่อส่งเสริมและ อุดหนุนโครงการ  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนตระหนัก อ าเภอกันทรลักษ์

ปฏบิติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สนับสนุนการ เพิ่มประสิทธิ ต าบลทุ่งใหญ่ที่ได้ ถึงโทษของ (ส านักงานปลัด)

อ าเภอกันทรลักษ ์(ศตส.อ.) ปอ้งกันยาเสพติด ภาพศูนย์ฯ รับประโยชน์ ยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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หน่วยงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา
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ให้กับ ศตส.อ. จากโครงการ
จ านวนปีละ 1 คร้ัง

3 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและ เพือ่เพิม่ประสิทธิ อุดหนุนโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน ประชาชนตระหนัก จงัหวดัศรีสะเกษ

เฝ้าระวงัยาเสพติดจงัหวดัศรีสะเกษ ภาพในการด าเนิน ป้องกันปัญหา ต าบลทุ่งใหญ่ที่ได้ ถึงโทษของยาเสพติด (ส านักงานปลัด)

งานป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดให้จงัหวดั รับประโยชน์จาก
ปัญหาและเฝ้าระวงั ศรีสะเกษ โครงการ
ยาเสพติดในพืน้ที่ ปีละ 1 คร้ัง

จงัหวดัศรีสะเกษ

4 จดัต้ังศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 1. เพือ่ให้ศูนยป์ฏิบัติ จดัหาพัสดุครุภัณฑ์  17,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน 1. ท าให้ศูนย์ อ าเภอ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ การร่วมในการช่วย  ค่าสาธารณูปโภค ที่ขอความช่วย ปฏิบัติการร่วม กันทรลักษ์
อ าเภอจดัต้ังศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ เหลือประชาชน  ตลอดจนจา้งเหมา เหลือจากศูนย์ ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง บริการเจา้หน้าที่ ปฏิบัติการร่วมการ ประชาชนขององค์
ระดับอ าเภอ ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ บันทึกข้อมูล ช่วยเหลือประชาชน กรปกครองส่วนท้อง

กันทรลักษ์ เป็นสถาน เจา้หน้าที่พัฒนา ขององค์กรปกครอง ถิ่นอ าเภอกันทรลักษ์
ที่กลางในระดับ ระบบสารสนเทศ ส่วนท้องถิ่นระดับ เป็นสถานที่กลางใน

อ าเภอ อ าเภอ ระดับอ าเภอ
2. เพือ่ให้ศูนยป์ฏิบัติ สามารถด าเนินการ
การร่วมในการช่วย ส่งเสริมสนับสนุน
เหลือประชาชนของ ประสานงานราชการ
องค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถิ่นให้องค์

ท้องถิ่นอ าเภอ กรปกครองส่วนท้อง
กันทรลักษ์เป็นสถาน มีการบริหารจดัการ
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ที่กลางในระดับ ที่ดี ตอบสนองความ
อ าเภอด าเนินการ ต้องการของประชา
ส่งเสริมสนับสนุนงาน ชนในท้องถิ่นและ
ราชการส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ให้องค์กรบริหารจดั ประสิทธภิาพ
การที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
และพัฒนาท้องถิ่น
อยา่งมีประสิทธภิาพ

3. เพือ่ให้ศูนยป์ฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือของประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอ
กันทรลักษ์ เป็น
สถานที่กลางในระดับ
อ าเภอ ด าเนินการ
อยา่งมีมาตรฐาน 
มีระบบการปฏิบัติ
งานที่สะดวก ทันสมัย
 เกิดประโยชน์ต่อ
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องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน

5 ต ารวจชุมชนสัมพนัธส์ร้างเครือ 1. เพื่อให้ แกนน าเครือข่าย 0 45,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชา 1. ปญัหายา สถานีต ารวจ
ข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประชาชนเข้า พลังแผ่นดิน ชนต าบลทุ่งใหญ่ เสพติดในพื้นที่ ภธูรอ าเภอ
ต ารวจชุมชนสัมพนัธส์ร้างเครือข่าย มามีส่วนร่วมใน เอาชนะยาเสพ ที่เข้าร่วม เปา้หมายลดลง กันทรลักษ์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การแก้ไขปญัหา ติดในเขตต าบล โครงการ หรือหมดส้ินไป (ส านักปลัด)

ภยัในชุมชน ทุ่งใหญ่ 2. เปน็แนวทาง
ของตนเอง  จ านวน 120 ในการแก้ปญัหา
2. เพื่อลด คน อื่นๆ ในพื้นที่
ปริมาณผู้ค้า 3. ประชาชนเข้า
ผู้เสพและใหย้า มามีส่วนร่วมใน
เสพติดหมดส้ิน การปอ้งกัน
ไปในที่สุด และอาชญา
3. เพื่อสร้าง กรรมทั่วไป
ความสามัคคี 4. อาชญากรรม
เกิดความสัม ในชุมชนลดลง
พนัธอ์ันดีของ และสร้างความ
ชุมชนแต่ละ เข็มแข็งในหมู่
ชุมชน บา้นและชุมชน
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4. เพื่อเปน็การ 5. เกิดความ
ปอ้งกันและลด สามัคคีความ
การเกิดปญัหา สัมพนัธอ์ันดี
ยาเสพติดในพื้น และลดช่องวา่ง
ที่รับผิดชอบ ระหวา่งต ารวจ
5. เพื่อเปน็การ กับประชาชน
สร้างความเข้ม 6. เปน็ตันแบบ
แข็งในการปอ้ง ในการปฏบิติั
กันแก้ไขปญัหา งานใหก้ับพื้นที่
ยาเสพติดของ อื่นๆในการปอ้ง
หมู่บา้น กันและปราบ

ปรามปญัหายา
เสพติดในพื้นที่


