
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี 1)   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

***************************************** 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่ อให้มีการปฏิบั ติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเกื้อกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ. 01

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 1 0 0 0 1

รวม 0 1 0 0 0 1

1

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1)

ยุทธศำสตร์

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,  - เพ่ือจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี  - ร่วมกับจังหวัดด าเนินงาน/ 1,500,000 7,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานส าคัญ กองการ

งามวันส าคัญของชาติ และงาน งานวันส าคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ กิจกรรม ตามแผนด าเนินงาน ท่ีด าเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ โดยด าเนินการเอง และสนับสนุน ท่ีจังหวัดมอบหมาย 2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพ้ืนท่ี  - สนับสนุนจังหวัดตากหรือ ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการจัดงานวันส าคัญต่างๆ

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,  - เพ่ือจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี  - ร่วมกับจังหวัดด าเนินงาน/ 1,500,000 7,100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานส าคัญ กองการ

งามวันส าคัญของชาติ และงาน งานวันส าคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ กิจกรรม ตามแผนด าเนินงาน ท่ีด าเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ โดยด าเนินการเอง และสนับสนุน ท่ีจังหวัดมอบหมาย 2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพ้ืนท่ี  - สนับสนุนจังหวัดตากหรือ ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการจัดงานวันส าคัญต่างๆ

เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากมีการเพ่ิมกิจกรรมและภารกิจในการด าเนินการ งานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนท่ีสุด 

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 226 2

(เปล่ียนแปลงเป็น)

ท่ี ตก 0023.1/ว13354 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เร่ือง การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดงบประมาณเพ่ิมข้ึน ให้สอดคล้องกันกับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

(แบบเดิม)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 1)
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