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      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมได้ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  2 /2563  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการพัฒนาและขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ      
บรรเทาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      
บ้านนิคมได้  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯดังกล่าวนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563                                             

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
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แบบ  ผ 02 
 

       
      แผนเดิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนิคม หน้าที่ 8 ล าดบัที่ 1 
 

       รายละเอยีดโครงการพฒันา  
           แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2563 

         องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
              แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
นิคม  

เพ่ือเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธาณ
ภัยในระดับ
พ้ืนที่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนิคม จ านวน 50 คน  
 

  120,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

จิตอาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถ                
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
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แบบ  ผ 02 
 

 
      แผนที่เปลีย่นแปลง 
 

       รายละเอยีดโครงการพฒันา  
           แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2/2563 

       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
              แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
นิคม  

เพ่ือเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธาณ
ภัยในระดับ
พ้ืนที่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนิคม จ านวน 50 คน  
 

  200,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

จิตอาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถ                
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 
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แบบ  ผ 02 
 

 
แผนเดมิทีป่รากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านนิคม หน้าที่ 9 ล าดับที ่2 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่1/2563 

                                                                                                        องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
               แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
นิคม หลักสูตรทบทวน 

เพ่ืออบรม
หลักสูตร
ทบทวนส าหรับ 
ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติ เพื่อเป็น
ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธาณ
ภัยในระดับ
พ้ืนที่ 

ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
จ านวน 50 คน  
 

   120,000 120,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

จิตอาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถ                
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัดฯ 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เพิม่เตมิ : เพ่ือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมตามหลักสูตรทบทวนที่ก าหนด ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
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แบบ  ผ 02 
 

      แผนที่เปลีย่นแปลง 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา  
                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
                                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 
               แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
นิคม หลักสูตรทบทวน 

เพ่ืออบรม
หลักสูตร
ทบทวนส าหรับ 
ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติ เพื่อเป็น
ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธาณ
ภัยในระดับ
พ้ืนที่ 

ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
จ านวน 50 คน  
 

   200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

จิตอาสาภัย
พิบัติที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถ                
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัดฯ 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 
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