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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายแยกถนนบ้านตาด
ไปบ้านผ่านศึก ถึง วัดป่า
บ้านตาด 

1.เพื่อขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อการสัญจรไป-
มาของประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา มี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว
ประมาณ 1 
กิโลเมตร ไหล่
ทางข้างละ 1 
เมตร 

6,000,000 
อบจ.อุดรธาน ี

- - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ (ผ.๐๓) 



180 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโนนเดื่อพัฒนาไป
บ้านสุขสมบูรณ ์

1.เพื่อขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อการสัญจรไป-
มาของประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว
ประมาณ 
6.300 
กิโลเมตร ไหล่
ทางข้างละ 1 
เมตร 

37,800,000 
อบจ.อุดรธาน ี

- - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๓) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านตาดไปบ้านอินทร์
แปลง 

1.เพื่อขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อการสัญจรไป-
มาของประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว
ประมาณ 
6.320 
กิโลเมตร ไหล่
ทางข้างละ 1 
เมตร 

38,000,000 
อบจ.อุดรธาน ี

- - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

รวมทั้งหมด  (แปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  81,800,000       
 

แบบ (ผ.๐๓) 


