
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวดัตาก 
เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 8)   
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 8) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 8) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเกื้อกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 






แบบ ผ.07

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

ยทุธศำสตร์ที่ 2  ดำ้นสง่เสริมคุณภำพชวีิต

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 0 1 0 0 1

รวมทั้งสิน้ 0 1 0 0 1

1

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง (ครั้งที่ 8)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก

ยทุธศำสตร์





แบบ ผ.01

57

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธ,ี  - เพือ่จัดงานราชพิธ ีงานรัฐพิธ ี  - ร่วมกับจังหวดัด าเนินงาน/ 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวดัจัดงานส าคัญ กองการ

งามวนัส าคัญของชาติ และงาน งานวนัส าคัญของชาติ และงาน กิจกรรม ตามแผนด าเนินงาน งบ อบจ.ตาก ที่ด าเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ รับเสด็จฯ โดยด าเนินการเอง ทีจ่ังหวดัมอบหมาย (ปี 2560 = 2.สนับสนุนจังหวดั หรือองค์กร

และสนับสนุนร่วมกับจังหวดั  - สนับสนุนจังหวดัตากหรือ 350,000) ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ

อปท. ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับเสด็จฯ หรือการจัดงาน

วนัส าคัญต่างๆ

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธ,ี  - เพือ่จัดงานราชพิธ ีงานรัฐพิธ ี  - ร่วมกับจังหวดัด าเนินงาน/ 1,500,000 7,000,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวดัจัดงานส าคัญ กองการ

งามวนัส าคัญของชาติ และงาน งานวนัส าคัญของชาติ และงาน กิจกรรม ตามแผนด าเนินงาน งบ อบจ.ตาก ที่ด าเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ รับเสด็จฯ โดยด าเนินการเอง ทีจ่ังหวดัมอบหมาย (ปี 2560 = 2.สนับสนุนจังหวดั หรือองค์กร

และสนับสนุนร่วมกับจังหวดั  - สนับสนุนจังหวดัตากหรือ 350,000) ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ

อปท. ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับเสด็จฯ หรือการจัดงาน

วนัส าคัญต่างๆ

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากมกีารเพิม่กจิกรรมและภารกจิในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องก าหนดงบประมาณเพิม่ขึ้น ใหส้อดคล้องกนักบัการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่6 (หน้า 2) 2

(เปลีย่นแปลงเป็น)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

2. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ


