ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
เปลี่ยนแปลง (ครัง้ ที่ 1)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
*****************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามโครงการพั ฒ นาที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือปฏิบัติ ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วกั บ โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิ ธี รัฐ พิ ธี
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

ปี 2561
จำนวน
โครงกำร

ปี 2562
จำนวน
โครงกำร

ปี 2563
จำนวน
โครงกำร

ปี 2564
จำนวน
โครงกำร

ปี 2565
จำนวน
โครงกำร

รวม 5 ปี
จำนวน
โครงกำร

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

(แบบเดิม)
15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี, - เพือ่ จัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี

- ร่วมกับจังหวัดดาเนินงาน/

1,500,000 7,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จานวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานสาคัญ

งามวันสาคัญของชาติ และงาน

งานวันสาคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ กิจกรรม ตามแผนดาเนินงาน

ที่ดาเนินการ ของชาติ

รับเสด็จฯ

โดยดาเนินการเอง และสนับสนุน

ทีจ่ ังหวัดมอบหมาย

2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพืน้ ที่

- สนับสนุนจังหวัดตากหรือ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือการจัดงานวันสาคัญต่างๆ

กองการ
ศึกษาฯ

(เปลี่ยนแปลงเป็น)
15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี, - เพือ่ จัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี

- ร่วมกับจังหวัดดาเนินงาน/

1,500,000 7,100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จานวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานสาคัญ

งามวันสาคัญของชาติ และงาน

งานวันสาคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ กิจกรรม ตามแผนดาเนินงาน

ที่ดาเนินการ ของชาติ

รับเสด็จฯ

โดยดาเนินการเอง และสนับสนุน

ทีจ่ ังหวัดมอบหมาย

2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพืน้ ที่

- สนับสนุนจังหวัดตากหรือ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือการจัดงานวันสาคัญต่างๆ

กองการ
ศึกษาฯ

เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมและภารกิจในการดาเนินการ งานราชพิธี รัฐพิธี วันสาคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สดุ
ที่ ตก 0023.1/ว13354 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562
จึงจาเป็นต้องกาหนดงบประมาณเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกันกับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว
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