
“อบจ.ตาก ยุคใหม่

การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
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การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง 

  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 –
เพิ่มเติม (คร้ังที่ 9) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

– 2565) 

จังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน   
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 9)   

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 9) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน และงบประมาณ        
จากเงินสะสม ในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 9) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท)

1. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 3 400,000 0 0 3 400,000

1

0 0 30 0 3 400,000รวม 0 0

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

400,000

รวม 5 ปี

0 0



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.เครื่องปั่นไฟสนาม ขนาดไม่น้อยกว่า  -  -  - 17,500  - สํานักช่าง

ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย   5 KVA จํานวน 1 เครื่อง

ความสะดวก รวดเร็ว

 และมีประสิทธิภาพ

2. ครุภัณฑ์การเกษตร 1.เทรลเลอร์ลากจูง แบบ 2 ล้อ - - - 280,000 - สํานักช่าง

   สําหรับขนย้ายเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง 

   ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ๆละ

   140,000 บาท

2.เครื่องสูบน้ําหอยโข่ง ขนาด 3 นิ้ว - - - 102,500 - สํานักช่าง

   จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 20,500 บาท

 -  -  - 400,000  -

2

รวม

    ที่มีบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตาก

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินรางวัล ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่ นร 0107/ว 6080 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา


	1) ปก เพิ่มเติม 9
	2) ประกาศ เพิ่มเติม 9
	3) บัญชีสรุป เพิ่มเติม 9
	4) บัญชีครุภัณฑ์

