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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/การศึกษา/ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ อุดหนุนส่วนราชการใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น งานรัฐ
พิธี ฯลฯ 

ส่วนราชการใน
พื้นที่ ต.บ้าน
ตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนไดร้่วมงาน
รัฐพิธีต่างๆ 

ส่วนราชการ
ต่างๆ 

๒ ยุทธศาสตร์วัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนจาก
สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่
สภาวัฒนธรรมต าบล 

เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมไทย 

รายละเอียดตาม
โครงการทีส่่วน
ราชการขอ
อุดหนุน 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 

ส่วนราชการ
ต่างๆ 

๓ อุดหนุนหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ประเพณีศาสนา 
วัฒนธรรมและการจัด
กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ 

เพื่ออุดหนุนองค์กร
ต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมอนรุักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
สาสนาและการจัด
กิจกรรมเพื่อสา
ธารณต่างๆ 

รายละเอียดตาม
โครงการทีส่่วน
ราชการขอ
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมเพื่อสา
ธารณด้านต่างๆ 

ส่วนราชการ
ต่างๆ 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป/การศึกษา/ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

4 อุดหนุนกลุ่มเยาวชน
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการศึกษา 
การกีฬา และ
ประเพณีวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
หมู่บ้านในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มเยาวชน 

ประชาชน ต.
บ้านตาด หมู่ที่ 
๑-๑๖ 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรม
เพื่อประชาชน 

กลุ่มเยาวชนได้รบั
การสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมด้าน
การศึกษา การ
กีฬาและ
วัฒนธรรม 

ส่วนราชการ
ต่างๆ 

5 ประเพณีทุ่งศรีเมือง เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
และเพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆ ของจังหวัด
อุดรธาน ี

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนท่ัวไปได้
ทราบวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธาน ี

อ าเภอเมือง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๔ อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประทานอาหารครบ
ทุกคนและครบตาม
จ านวนที่กรม
ส่งเสริมก าหนด 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ ทต.   
บ้านตาด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี ทต.
บ้านตาด 

๕ อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
(เพิ่มเติม) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนที่
เข้าเรียนหลังวันท่ี 
๑๐ มิ.ย. ได้
รับประทานอาหาร
ครบทุกคนและครบ
ตามจ านวนที่กรม
ส่งเสริมก าหนด 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ ทต.บ้าน
ตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี ทต.
บ้านตาด 

 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/การศกึษา/ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๖ อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
ที่ขอรับการสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรม
ด้านการศึกษา การ
กีฬาและการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้หน่วยงานท่ี
ขอรับการสนับสนุน
ได้จัดกจิกรรม 

รายละเอียดตาม
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรม
เพื่อประชาชน 

หน่วยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุนได้
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ส่วนราชการ
ต่างๆ 

7 อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐ/องค์กรประชาชน/
องค์กรการกุศล/
องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย  

อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐ/องค์กร
ประชาชน/องค์กร
การกุศล/องค์กรที่
จัดตั้งตามกฎหมาย  

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

หน่วยงาน
ต่างๆ ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

8 อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด าเนินการ
จัดซื้อ-จัดจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอ 

เพื่ออุดหนุน อปท.
ระดับอ าเภอในการ
ด าเนินการจัดซ้อ-จัด
จ้าง 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๕,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๕,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๕,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๕,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของ อปท.มีความ
โปร่งใส 

อปท.ระดับ
อ าเภอ 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4   
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านเสริมสรา้งความเข็มแข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ให้ลดลง 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของผู้
ติดยาเสพตดิ
ลดลง 

ปัญหายาเสพตดิใน
หมู่บ้านลดลง 

อ าเภอเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4   
4. ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาค เขต ๗  

เพื่ออุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาค เขต ๗ 
อุดรธานี ในการขอ
ขยายเขตการใช้
น้ าประปาเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
ทต.บ้านตาด 

หมู่ที่ ๑-๑๖ ๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จของ
ประชาชนท่ีใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

การประปา
ส่วนภูมภิาค 
เขต ๗ 
อุดรธาน ี

2 อุดหนุนกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่ออุดหนุนกิจการ
ประปาหมู่บ้านตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการบริหารกิจการ
และการบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมูบ่้าน 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ ๒๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จของ
ประชาชนท่ีใช้
น้ าประปา 

กิจการประปา
หมู่บ้านเข้าสู่
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการบริหาร
กิจการและการ
บ ารุงรักษาประปา
หมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ 

ประปา
หมู่บ้าน 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4   
4. ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

3 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุดรธานี  

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุดรธานีในการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อท่ีอยู่อาศัย
และเพื่อการเกษตร 
ฯลฯ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ ๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จของ
ประชาชนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
จังหวัด 
อุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา    

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4   
5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
แผนงาน  สาธารณสุข 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 การด าเนินการตาม
โครงการกาชาดจังหวัด
อุดรธาน ี

เพื่ออุดหนุนกาชาด
จังหวัดอุดรธาน ี

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

กาชาด
จังหวัด
อุดรธาน ี

2 การด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานของ 
อสม. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. แก้ไขปญัหา
สาธารณสุข บริการ
สุขภาพเบื้องต้น 

๑ ครั้ง/ป ี ๘๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๘๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๘๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๘๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

อสม.      
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา    

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6   
6. ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย เพื่ออุดหนุนค่าก าจัด
ขยะมูลฝอยให้กับ
เทศบาลนครอุดรธาน ี

ตลอดทั้งป ี ๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ขยะมูลฝอย  
ต่อป ี

หมู่บ้านมีความ
สะอาดปราศจาก
ขยะมูลฝอย 

เทศบาล
นคร
อุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4   
7. ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจดัการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๗ อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๖๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๖๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๖๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๖๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้
ด าเนินการตาม
โครงการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๒) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 
 


