
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เรื่อง  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

 ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓  
*********************** 

  อาศัยความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 4  การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา   ข้อ  21   การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)   
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    ได้อนุมัติให้ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เรียบร้อยแล้ว   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน
และจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม  
ต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  15   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                             (ลงช่ือ)      สวาท   สมใจ     

                                                                      (นายสวาท   สมใจ ) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.แก้ไขรายละเอียดในโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563 หน้า  45  ดังนี ้
 
จากรายละเอียดเดิม 
 

 
อนุมัติแก้ไขเป็น 
   

/...2. แก้ไข... 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

เพื่อเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับ
พื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่
จ านวน  ๑๐๐  คน 

  ๒๘๖,๒๐๐   ผู้เข้ารับการอบรม
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

เพื่อเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับ
พื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่
จ านวน  50 คน 

  50,000   ผู้เข้ารับการอบรม
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านการจัดการ
สาธารณภัยเบื้องต้น 
และสามารถกู้ภัยใน
ภาวะฉุกเฉินเป็นระบบ 
รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 



2. แก้ไขรายละเอียดในโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 หน้า  40  ดังนี ้
จากรายละเอียดเดิม 

 
อนุมัติแก้ไขเป็น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
หลักสูตรทบทวน 

เพื่อเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับ
พื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่
จ านวน  50  คน 

   50,0๐๐ 50,0๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะใน
การช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับ
พื้นที่  

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(หลักสูตร
ทบทวน) 

เพื่อเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับ
พื้นที่  

ประชาชนในเขตพื้นที่
จ านวน  50  คน 

   50,0๐๐ 50,0๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านการจัดการ
สาธารณภัยเบื้องต้น 
และสามารถกู้ภัยใน
ภาวะฉุกเฉินเป็นระบบ 
รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 



 


