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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4   พ.ศ. 2563 

 

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเตมิ ครั้งที ่2  พ.ศ. 2563 

 

แบบ  ผ. 02  โครงการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หน้า 28    ล าดับท่ี 1 

รายการเดิม/รายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือความจ าเป็น 
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลเวียงสา  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลต าบลเวียงสาให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย :   
ปี  2564  จ านวน  50  คน 
ปี  2565  จ านวน  50  คน 
(หลักสูตรการฝึกอบรม  จ านวน  3  วัน) 
งบประมาณ 
ปี 2561 :   - 
ปี 2562 :   - 
ปี 2563 :   - 
ปี 2564 :   100,000 
ปี 2565 :   100,000 
ตัวชี้วัด : จ านวนจิตอาสาภัยพิบัติที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เทศบาลต าบลเวียงสามี
ความเข้มแข็งและมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   
ส านักปลัดเทศบาล 

โครงการ : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัตปิระจ าเทศบาลต าบลเวียงสา  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาลต าบลเวียงสาให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลือเจา้พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย :   
ปี 2563  จ านวน  50  คน 
ปี  2564  จ านวน  50  คน 
ปี  2565  จ านวน  50  คน 
(หลักสูตรการฝึกอบรม  จ านวน  3  วัน) 
งบประมาณ 
ปี 2561 :   - 
ปี 2562 :   - 
ปี 2563 :   94,200 
ปี 2564 :   100,000 
ปี 2565 :   100,000 
ตัวชี้วัด : จ านวนจิตอาสาภัยพิบัติที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เทศบาลต าบลเวียงสามี
ความเข้มแข็งและมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   
ส านักปลัดเทศบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือ
ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/
ว5329  ลงวันที่  26  
ธันวาคม  2562  เรื่อง
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติให้แล้วเสร็จ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

รายการเดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563  หน้า 28    ล าดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ   แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลเวยีง
สาให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ปี  2564  จ านวน  
50  คน 
ปี  2565  จ านวน  
50  คน 
(หลักสูตรการ
ฝึกอบรม  จ านวน  
3  วัน) 
 

- - - 100,000 100,000 จ านวนจิต
อาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

เทศบาลต าบลเวยีงสามี
ความเข้มแข็งและมี
บุคลากรทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายการใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ   แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาล
ต าบลเวยีงสา  
 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลเวยีง
สาให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ปี 2563  จ านวน  
50  คน 
ปี  2564  จ านวน  
50  คน 
ปี  2565  จ านวน  
50  คน 
 

- - 94,200 100,000 100,000 จ านวนจิต
อาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 

เทศบาลต าบลเวยีงสามี
ความเข้มแข็งและมี
บุคลากรทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 


