
“อบจ.ตาก ยุคใหม่” 

การให้บริการประชาชนเหนือตนเอง 

  

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 7) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
จัดทําโดย 

            ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เปล่ียนแปลง (คร้ังที่ 7)   

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 7) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน และงบประมาณ        
จากเงินสะสม ในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง 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) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 7) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ี มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

   (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 4  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 0 0 1 1

รวม 0 0 0 0 1 1

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 1 1

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1. นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง สํานักปลัดฯ

การท่องเที่ยวจังหวัดตาก การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ท่องเที่ยวจังหวัดตาก กิจกรรม ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก และมา

ให้เป็นที่รู้จัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ท่องเที่ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม จํานวน 500 คน ร้อยละ 80 2. ประชาชนมีรายได้จากการ

เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ของเป้าหมาย ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได้

จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

8 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 300,000 300,000 300,000 300,000 800,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1. นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง สํานักปลัดฯ

การท่องเที่ยวจังหวัดตาก การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก    จังหวัดตาก ดังนี้ กิจกรรม ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก และมา

ให้เป็นที่รู้จัก 1.จัดบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ท่องเที่ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้อยละ 80 2. ประชาชนมีรายได้จากการ

เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว    ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได้ 2.จัดแสดงนิทรรศการภาพเก่า

จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น    เล่าเรื่องเมืองตาก

2

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3.จัดป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยว

   ที่สําคัญของแต่ละอําเภอ

4.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประดับ

   บริเวณสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ

ฯลฯ

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   จํานวน 3,500 คน 

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองในส่วนภูมิภาค และรองรับการเปิดประเทศของรัฐบาล 
ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0023.1/ว1642 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

3

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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