
“อบจ.ตาก ยุคใหม่” 

การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง 

  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 4) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
จัดทําโดย 

            ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เปล่ียนแปลง (คร้ังที่ 4)   

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 4) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือให้ มีการปฏิบั ติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน                
ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/2 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ. 01

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

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 1 1 1 3

รวม 0 0 1 1 1 3

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)

ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,  - เพื่อจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี  - ร่วมกับจังหวัดดําเนินงาน/ 1,500,000 7,100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานสําคัญ กองการ

งามวันสําคัญของชาติ และงาน งานวันสําคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ กิจกรรม ตามแผนดําเนินงาน ที่ดําเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ โดยดําเนินการเอง และสนับสนุน ที่จังหวัดมอบหมาย 2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพื้นที่  - สนับสนุนจังหวัดตากหรือ ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการจัดงานวันสําคัญต่างๆ

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,  - เพื่อจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี  - ร่วมกับจังหวัดดําเนินงาน/ 1,500,000 7,100,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานสําคัญ กองการ

งามวันสําคัญของชาติ และงาน งานวันสําคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ กิจกรรม ตามแผนดําเนินงาน ที่ดําเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ โดยดําเนินการเอง และสนับสนุน ที่จังหวัดมอบหมาย 2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพื้นที่  - สนับสนุนจังหวัดตากหรือ ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการจัดงานวันสําคัญต่างๆ

เหตุผลและความจําเป็น :

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า 2 2

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)

(แบบเดิม)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3853 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จึงจําเป็นต้องกําหนดงบประมาณเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกันกับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

เนื่องจากมีกิจกรรมด้านงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสําคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ เพิ่มขึ้น และรองรับงานต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 


	1) ปก เปลี่ยนแปลง 4
	2) ประกาศ เปลี่ยนแปลง 4
	3) บัยชีสรุป เปลี่ยนแปลง 4
	4) บัญชีโครงการ เปลี่ยนแปลง 4

