คํานํา
ตามหนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ด วนที่ สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลาหาป
(พ.ศ.2561-2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
4. กําหนดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ
5. การกํากับดูแล
6. การแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ใ นการประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น กั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด
จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินการตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอน
และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แลวนั้น
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจผูบริหารทองถิ่น สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งเพิ่ ม เติ ม แผนงาน/โครงการ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

สวนที่ 1 บทนํา
๑. เหตุผลและความจําเปน
๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สวนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

หนา
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2
3
3
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4
6

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ ๑
บทนํา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
**********************
สวนที่ 1 บทนํา
๑. เหตุผลและความจําเปน
ตามหนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ด วนที่ สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลาหาป
(พ.ศ.2561-2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
4. กําหนดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ
5. การกํากับดูแล
6. การแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ใ นการประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น กั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด
จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินการตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอน
และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แลวนั้น
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจผูบริหารทองถิ่น สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่มีขอ
ระเบียบกฎหมายที่เ ปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถิ่น ในพื้นที่ให มีความสอดคลองกั บ
สภาวการณหรือบริบท ในพื้นที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา
ที่เปลี่ย นไปจากเดิ ม ตลอดจนสถานการณ ทางการเงิ น การคลัง ขององคการบริห ารสว นตําบลบางปลาม าที่มีอ ยู
คอนขางจํากัด และเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับเหตุการณ ที่เปนจริงและเปนปจจุบันมากที่สุด
/องคการ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-3องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งเพิ่ ม เติ ม แผนงาน/โครงการ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565), แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
มีค วามสอดคล องกั บ สภาวการณห รื อบริ บ ท ในพื้ น ที่ ในชุ ม ชน และประชาชนที่ มี ปญ หาความเดื อดร อ น และ
ความตองการในการพัฒนา ที่เ ปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณท างการเงิ น การคลั ง ขององค การบริหาร
สว นตํ าบลบางปลาม า ที่มี อยู คอ นข างจํา กัด และเพื่อ ให เกิ ดการพั ฒ นาที่ สอดคลอ งกั บเหตุก ารณ ที่เ ปน จริ ง และ
เปนปจจุบันมากที่สุด
2.2 เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดให สวนงานที่มีหนาที่จัดทําแผน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผูบริ หารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ ย นแปลง ส ง ร างแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ มหรื อ เปลี่ ยนแปลงใหส ภาองคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพิ จ ารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลบางปลาม า ไดดํ า เนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ย
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561
ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตนครบทุกขั้นตอนที่กําหนดไว เพื่อนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติตอไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 2
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 1
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
3.2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

รวม

*หมายเหตุ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

2

800,000

4

1,600,000

4

1,600,000

10

4,000,000

-

-

-

-

2

800,000

4

1,600,000

4

1,600,000

10

4,000,000

1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลที่อยูใหแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.01
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใ น
งบประมาณ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

โครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําป 2563

เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งใหแก
อบต.ใหมีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหนาที่
ชวยเหลือเจาพนักงาน
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ

ฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อยางนอย 50 คน
เพื่อเปนผูชวย
เจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ ฯลฯ

-

-

400,000 400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 จัดฝกอบรม
ตอเนื่อง
อยางนอย
1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
อยางนอย 50 คน
สามารถเปนผูชวย
เจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
ระดับพื้นที่ ฯลฯ

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

อุดหนุนโครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําป 2563

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
การดําเนินงานหรือจัด
กิจกรรมตางๆ ในการ
เสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งใหแก
อบต.ใหมีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหนาที่
ชวยเหลือเจาพนักงาน
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนงบประมาณ/
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องคกรประชาชน
ฯลฯ

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

400,000

400,000

2565
(บาท)

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัด
ฝกอบรม
ตอเนื่อง
อยางนอย
1 ครั้ง

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
อยางนอย 50 คน
สามารถเปนผูชวย
เจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
ระดับพื้นที่ ฯลฯ

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

วัตถุประสงค

โครงการฝกอบรมชุด
เพื่อฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
หลักสูตรทบทวนฯ
พิบัติฯ หลักสูตรทบทวนฯ
ในแตละปตามหลักสูตรที่
กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกําหนดเปน
ดวยความถูกตอง และ
อปท.ถือปฏิบัติเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ฯลฯ
อุดหนุนโครงการฝกอบรมชุด เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ การดําเนินงานหรือจัด
หลักสูตรทบทวนฯ
กิจกรรมตางๆ ในการ
โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ หลักสูตรทบทวนฯ
ในแตละปตามหลักสูตร
ที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กําหนดเปนดวยความ
ถูกตอง และ อปท.ถือ
ปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ฯลฯ

4

รวม

4 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ หลักสูตร
ทบทวนฯ ฯลฯ

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

อุดหนุนงบประมาณ/
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องคกรประชาชน
ฯลฯ

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

400,000

400,000

จัด
ฝกอบรม
ตอเนื่อง
อยางนอย
1 ครั้ง

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ
ไดฝกทบทวน
ตามหลักสูตรที่
กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กําหนด ฯลฯ

สํานักปลัด

-

400,000

400,000

จัด
ฝกอบรม
ตอเนื่อง
อยางนอย
1 ครั้ง

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ
ไดฝกทบทวน
ตามหลักสูตรที่
กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กําหนด ฯลฯ

สํานักปลัด

-

-

-

800,000 1,600,000 1,600,000
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