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

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๑  การสง่เสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลติสินค้าเกษตร   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 
1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 โครงการเพาะพันธ์ุกล้า
ไม้พืชผักสวนครัว 
 
 

เพื่อเพาะพันธ์ุ
กล้าไม้พืชผักสวน
ครัวไว้แจกจ่าย
ให้กับราษฎร 
 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

 
 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

 
 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

 
 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

 
 

ร้อยละครัวเรือน
ของประชาชนที่
ได้รับกล้าไม ้

-มีพันธ์ุกล้าไม้
เพียงพอแก่การ
แจกจ่ายให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินตาม
โครงการต่างๆ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2  การพฒันาศักยภาพการคา้ การลงทุนเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้กับ
ประชาชน  

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 โครงการจดัหาสื่อ
การเรยีนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลมสีื่อการเรียน
การสอนครบและ
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ตลอดทั้งป ีศุน์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 
 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียงต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
สังกัด  
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต. บ้านตาด 

300,000 
ทต. บ้านตาด 

300,000 
ทต. บ้านตาด 

300,000 
ทต. บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การสอนของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๓ โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้านภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดร้ับการส่งเสริม
การศึกษาด้านภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเพื่อ
รองรับการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน 

๑ ครั้ง/ปี   เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต 
ทต.บ้านตาด 

๓00,000 
ทต. บ้านตาด 

๓00,000 
ทต. บ้านตาด 

๓00,000 
ทต. บ้านตาด 

๓00,000 
ทต. บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพด้าน
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมและกล้าแสดงออก 

๑ ปี/ครั้ง เด็กๆ 
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกศูนย ์

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ 
เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในวัน
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สวยงามถูกสุขลักษณะ
ส าหรับเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลทุกศูนย ์

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เด็กเล็กมีสถานท่ีเล่น
ออกก าลังกาย
พักผ่อนและจดัท า
กิจกรรมต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๖ โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีเรียนที่
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

๘00,000 
ทต.บ้านตาด 

๘00,000 
ทต.บ้านตาด 

๘00,000 
ทต.บ้านตาด 

๘00,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนที่เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการสนับสนุน
วัสดุการศึกษาให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุการศึกษาที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

๒00,000 
ทต. บ้านตาด 

๒00,000 
ทต. บ้านตาด 

๒00,000 
ทต. บ้านตาด 

๒00,000 
ทต. บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุการศึกษาที่
ทันสมัยเพื่อใช้ในการ
เรียนอย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแจ้งนโยบาย
และเสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ระหว่างผู้ปกครอง
กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่ง 

๑ ปี/ครั้ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนย์ 
 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
บริหารงานและการ
ดูแลเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๙ โครงการก่อสร้าง
อาคารเรยีนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคาร
สถานท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนอย่าง
เพียงพอ 

๑ ปี/ครั้ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
เทศบาล 

2,500,000 
ทต.บ้านตาด 

2,500,000 
ทต.บ้านตาด 

2,500,000 
ทต.บ้านตาด 

2,500,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคาร
สถานท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นและ
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สนามเด็กเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลทุก
ศูนย์ 

๕00,000 
ทต.บ้านตาด 

๕00,000 
ทต.บ้านตาด 

๕00,000 
ทต.บ้านตาด 

๕00,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เด็กเล็กมีสนามเด็ก
เล่นเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

๑๑ โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อใหค้รูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้มความรู้
เพิมขึ้น 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด 

100,000 
ทต. บ้านตาด 

100,000 
ทต. บ้านตาด 

100,000 
ทต. บ้านตาด 

100,000 
ทต. บ้านตาด 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
แบบ (ผ.๐๑) 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๒ โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสานสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน   

เพื่อเป็นการปัจฉมิ
นิเทศผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนและ
แสดงผลงานของ
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑ ครั้ง/ปี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนย์ 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได้
แสดงผลงานของ
ตนเอง 

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

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๒ แยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

13 โครการจัดหาอาหาร
เสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก ไดด้ื่มนม
ครบทุกคนและครบ
ตามจ านวนวันท่ีกรม
ส่งเสริมฯ ก าหนด 

ตลอดทั้งป ี 500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุก
คนได้ดืม่นม 

กอง
การศึกษา 

14 โคราการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

ตลอดทั้งป ี 850,000 
ทต.บ้านตาด 

850,000 
ทต.บ้านตาด 

850,000 
ทต.บ้านตาด 

850,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุก
คนได้รบัประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการจดัหา
อาหารเสริม (นม) 
เพิ่มเตมิให้เด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มีอาหารเสรมิ (นม) 
ดื่มตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

ตลอดทั้งปี 
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ ทต.บ้าน
ตาด 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีน ไดม้ี
อาหารเสริม (นม) 
ดื่มนมครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

16 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้านในเขตต าบล
บ้านตาดบ้านตาด 

เพื่อสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้านส าหรับ
ออกก าลังกายและ
ใช้ในกิจกรรม
ส่วนรวมของ
หมู่บ้าน 

๑ ครั้ง/ปี
หมู่บ้านในเขต
ต าบลบ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การส่งเสริม
การออกก าลัง
กายให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาไว้ไช้ในกิจกรรม
ของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชน
และประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาโดยใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติด 

๑ ปี/ครั้ง 
ประชาชน 
เยาวชนต าบล
บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวนเยาวชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างมาร่วมเล่นกีฬา
เพื่อห่างไกลจากยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

18 โครงการจดังานรัฐพิธ ี เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ 
เช่น วันปิยะ
มหาราช วันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 
ฯลฯ 

ประชาชนใน
เขตต าบลบ้าน
ตาด          
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในงานรัฐพิธี 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีศรีอุดร 

เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้ร่วมงาน
ประเพณีของ
จังหวัดอุดรธาน ี

ประชาชนใน
เขตต าบลบ้าน
ตาด          
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละ
ประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้่วมสบื
ทอดงานประเพณี
ประจ าปีของจังหวัด
อุดรธาน ี

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  
๒. ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

20 โครงการฮีตสิบสอง
คอง สิบสี ่

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีต่างๆ ที่มี
ในท้องถิ่น เช่น วัน
ลอยกระทง วัน
สงกรานต์ วันส าคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ 

ประชาชนใน
เขต ทต.บ้าน
ตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประเพณีที่ดีงามของ
ไทยได้รับการอนุรักษ์
และสบืทอดต่อไป
โดยมีประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการบรรพชา
สามเณรและอบรมศลี
จาริณี ภาคฤดรู้อน 

เพื่อใหป้ระชาชน
และเยาวชนได้เข้า
ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชนร์ักษาศิล 

๑ ครั้ง/ปี เด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกศูนย ์

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนได้
เข้าร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชนร์ักษาศิล 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๒ แยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

22 โครงการจดัหา
อาหารเสริม(นม) 
เพิ่มเตมิส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กท่ีเข้าเรียน
หลังวันท่ี 10 มิ.ย. ได้
ดื่มนมครบทุกคนและ
ครบตามจ านวนวันท่ี
กรมส่งเสรมิฯ ก าหนด 

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคนได้
ดื่มนมครบตาม
จ านวนวันท่ี
ก าหนด 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
(เพิ่มเติม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กท่ีเข้าเรียน
หลังวันท่ี 10 มิ.ย. ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการจดัหา
อาหารเสริม(นม) 
เพิ่มเตมิส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ของโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้เด็กท่ีเข้าเรียน
หลังวันท่ี 10 มิ.ย. ได้
ดื่มนมครบทุกคน 

ตลอดทั้งป ี
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ ทต.    
บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนทุกคนได้
ดื่มนมครบตาม
จ านวน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรยีบร้อย การจัดระเบยีบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 โครงการอบรม
เครือข่ายเยาวชน
ปูองกันยาเสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

๑ ปี/ครั้ง
เยาวชนในพื้นที่
ต าบลบ้านตาด
หมู่ที่ 1-16 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ปัญหายาเสพตดิ
ในหมู่บ้านลดลง 

ส านักปลดั 

2 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

๑ ปี/ครั้ง
เยาวชนในพื้นที่
ต าบลบ้านตาด
หมู่ที่ 1-16 

120,000 
ทต.บ้านตาด 

120,000 
ทต.บ้านตาด 

120,000 
ทต.บ้านตาด 

120,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ลดปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรยีบร้อย การจัดระเบยีบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 โครงการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยการจดัระเบียบสังคม
และสรา้งความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบ้าน
ตาด หมู่ที่ ๑-
๑๖ 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความ
ความส าเร็จใน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

2 จัดตั้งอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนและ
ฝึกอบรม/ฝึกทบทวนและ
ทัศนศึกษาดูงานศูนย ์
อปพร. 

เพื่อให้ อปพร. ได้รับ
การฝึกทบทวน
ความรู ้

๑ ปี/ครั้ง 130,000 
ทต.บ้านตาด 

130,000 
ทต.บ้านตาด 

130,000 
ทต.บ้านตาด 

130,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ 

ท าให้ อปพร. มคีวาม
ช านาญในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
รูปแบบตา่งๆ  ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ/ 
ตั้งด่านจุดตรวจช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกราณต ์

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนท่ี
สัญจรทางถนน 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบ้าน
ตาด           
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

140,000 
ทต.บ้านตาด 

140,000 
ทต.บ้านตาด 

140,000 
ทต.บ้านตาด 

140,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
อุบัติเหตุในช่วง
เทศบาลในพ้ืนท่ี
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรยีบร้อย การจัดระเบยีบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

4 โครงการฝึกซักซ้อม/
ฝึกทบทวนแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและความเป็น
ระเบียบของสังคม 

๑ ปี/ครั้ง
พนักงาน
เทศบาล/อปพร.
ต าบลบ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

5 โครงการฝึกซักซ้อม
แผนด้านอัคคภีัย 
อุทกภัย, วาตภัย 

ฝึกซ้อมแผน ก่อนเกดิ 
ขณะเกดิและหลังเกดิ
สาธารณภัยให้กับ
พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

๑ ปี/ครั้ง
พนักงาน
เทศบาล/อปพร.
ต าบลบ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความช านาญ ใน
การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรยีบร้อย การจัดระเบยีบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
แผนงาน  สาธารณสุข 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ ฝึกอบรม/ทบทวน
ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย 

เพื่อให้ทีมกู้ชีพมี
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

 ๑ ปี/ครั้งทีมกู้
ชีพ/กู้ภัยและ
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบ้าน
ตาด หมู่ที่ ๑-๑๖ 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

150,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การเพิ่ม
ความสามารถ
ของทีมกู้ชีพ 

ท าให้ ทีมกู้ชีพมี
ความช านาญในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
รูปแบบตา่งๆ  ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

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 เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน/เช่ือม
หมู่บ้านและเช่ือมต าบล
พร้อมรางระบายน้ า 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจร  ไป-มาได้
สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้าน
ตาด หมู่ที่ 1-
16 

15,000,000 
ทต.บ้านตาด 

15,000,000 
ทต.บ้านตาด 

15,000,000 
ทต.บ้านตาด 

15,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านเช่ือม
หมู่บ้านและเช่ือมต าบล
พร้อมรางระบายน้ า 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจร  ไป-มาได้
สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้าน
ตาด หมู่ที่ 1-
16 

10,000,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนนลูกรัง/
ถนนหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน/เช่ือม
หมู่บ้านและเช่ือมต าบล
พร้อมรางระบายน้ า 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจร  ไป-มาได้
สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้าน
ตาด หมู่ที่ 1-
16 

6,000,000 
ทต.บ้านตาด 

6,000,000 
ทต.บ้านตาด 

6,000,000 
ทต.บ้านตาด 

6,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

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 เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

4 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนดินภายใน
หมู่บ้าน/เช่ือมหมู่บา้นและ
เช่ือมต าบลพร้อมรางระบาย
น้ า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจร  ไป-มา
ได้สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

2,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอส
ฟัลทภ์ายในหมูบ่้าน/เช่ือม
หมู่บ้านและเช่ือมต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจร  ไป-มา
ได้สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

6 ขยายไหล่ทาง/ปรบัปรุง
พร้อมร่องระบายน้ า
ถนนลาดยาง/ ถนนค
สล./ ถนนลูกรัง/ถนนดิน 
ภายในหมู่บ้าน/เช่ือม
หมู่บ้านและเช่ือมต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไป-มาได้
สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

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 เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๗ ก่อสร้างทางเท้าพร้อม
วางท่อระบายน้ าและ
บ่อพัก 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนท่ี
สัญจรไป-มา 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

4,000,000 
ทต.บ้านตาด 

4,000,000 
ทต.บ้านตาด 

4,000,000 
ทต.บ้านตาด 

4,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มา 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างสะพานไม้และ
สะพาน คสล. 

เพื่อการสญัจร   
ไป-มา ได้สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

มีการสญัจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ ก่อสร้างร่องระบายน้ า /ราง
ระบายน้ า  ภายในหมู่บ้าน
และเช่ือมหมู่บ้านพร้อม
ขยายผิวจราจร 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

8,000,000 
ทต.บ้านตาด 

8,000,000 
ทต.บ้านตาด 

8,000,000 
ทต.บ้านตาด 

8,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลไดส้ะดวก กองช่าง 

๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ขุดลอก
คลองส่งน้ าภายใน
หมู่บ้านและเพื่อ
การเกษตร 

น้ าไหลไดส้ะดวก
เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
พอเพียง 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลสะดวก
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้เพื่อท าการ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ วางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

600,000 
ทต.บ้านตาด 

600,000 
ทต.บ้านตาด 

600,000 
ทต.บ้านตาด 

600,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลไดส้ะดวก กองช่าง 

๔ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาอ่างเก็บน้ า 

เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อท าการ
เกษตรกรรม 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อท าการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น/ฝาย
กักเก็บน้ าพร้อมสะพาน 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

900,000 
ทต.บ้านตาด 

900,000 
ทต.บ้านตาด 

900,000 
ทต.บ้านตาด 

900,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ให้น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างบ่อพักน้ าเสยี
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นท่ีพักน้ า
เสีย 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

มีบ่อพักน้ าเสีย
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างประตูระบายน้ า เพื่อมีท่ีปิด-เปิด
น้ าเป็นเวลา 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

มีประตูปิด-เปิด
น้ าเป็นเวลา 

กองช่าง 

๘ ขุดลอกหนองน้ า/บึง/
บ่อ/ อ่างเก็บน้ าและสระ
น้ าสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าไว้ใช้ทาง
การเกษตร 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๙ ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า/
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 

เพื่อให้แหล่งน้ ามี
ความสะอาด 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๐ ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสวา่ง ไฟฟูาที่อยู่
อาศัย และไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร ภายในหมู่บ้าน
และเช่ือมหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ทั่วถึง 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ครบทุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสรา้ง / ตอ่เติม / 
ซ่อมแซม/ปรบัปรุงศาลา
ประชาคม  

เพื่อให้ศาลา
ประชาคมใช้การได ้

ศาลาประชาคม
หมู่ที่  1-16 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมีที่ท า
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๒ ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่าง ท่ีอยู่อาศัยและ
เพื่อการเกษตรภายใน
หมู่บ้านและเช่ือม
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

9,000,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละพื้นท่ีที่มี
ไฟฟูาแสงสว่างใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๓ เพิ่มเฟสไฟฟูา/ยกเสา
ไฟฟูา/ขยายเสาไฟฟูา/
ยกระดับสายไฟฟูา
สาธารณะใหสู้งขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
ด าเนินการเสร็จ 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๔ ติดตั้งระบบไฟฟูา
ศาลาประชาคม  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนร้อยละที่
ด าเนินการตาม
โครงการ 

มีไฟฟูาไว้ใช้งาน
ที่ศาลา
ประชาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ขยายเขต
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ทั่วถึง 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างระบบประปา/
ระบบกรองน้ า ผิวดิน
พร้อมหลังคา 

เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาใช้ทั่วถึง 

๑ ครั้ง/ปี พื้นที่ 
ต.บ้านตาด หมู่ที่ 
1-16 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

3,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๗ ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถัง
และวางท่อเมนประปา 
(ระบบประปา) 

เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาใช้ทั่วถึง 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างแท็งน้ าระบบ
ประปา 

เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาใช้ทั่วถึง 

๑ ครั้ง/ปี พื้นที่ 
ต.บ้านตาด หมู่ที่ 
1-16 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยั และการปูองกันโรค 
แผนงาน  สาธารณสุข 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนท่ี
เจ็บปุวยฉุกเฉิน
หรือประสบ
อุบัติเหตไุดร้ับการ
รักษาทันท่วงท ี

ตลอดทั้งปี
ประชาชนใน
พื้นที่ ต.บ้าน
ตาดและ
ใกล้เคียง 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การช่วยเหลือ
ผู้ปุวย 

เพื่อลดความเสีย่งใน
การเสยีชีวิตและ
ความพิการ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการตรวจสุขภาพ
และส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการตรวจ
สุขภาพและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ประชาชนใน
พื้นที่ ต.บ้าน
ตาด 
 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนร้อยละ
ของผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.และภาคเีครือข่าย
สุขภาพ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ของ อสม.และ
ภาคีเครือข่าย
สุขภาพ 

๑ ครั้ง/ปี อสม.
และภาคี
เครือข่าย
สุขภาพ 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวน อสม.ที่
เข้าร่วมฝึกอบรม 

อ.ส.ม.ประจ า
หมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

๔ โครงการรณรงคป์ูองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๑ ครั้ง/ป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 

ประชาชนไม่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยั และการปูองกันโรค 
แผนงาน  สาธารณสุข 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๕ โครงการรณรงค์
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

๑ ครั้ง/ป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ประชาชนไม่เป็น
โรคไขเ้ลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

๖ โครงการวัยใสปูองกัน
ภัยโรคทางเพศสัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันโรคทาง
เพศสัมพันธ์ 

๑ ครั้ง/ป ี 30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ประชาชน 
เยาวชนเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสามารถ
ปูองกันตนเองจาก
ดรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได ้

กอง
สาธารณสุข 

๗ โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

เพื่อรักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
เขตเทศบาล 

๑ ครั้ง/ปี พ้ืนท่ี
รับผิดชอบต าบล
บ้านตาดหมู่ที่ 
1-16 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
รักษาความสะอาด
ในหมูบ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

๘ โครงการล้างส้วม
พร้อมกันรับวันสง
กรายต ์

เพื่อรณรงรักษา
ความสะอาด
ห้องน้ าสาธารณะ 

๑ ครั้ง/ปี      
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
รักษาความสะอาด
ในหมูบ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยั และการปูองกันโรค 
แผนงาน  สาธารณสุข 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๙ อาหารปลอดภัยและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อรณรงค์อาหาร
ปลอดภัยและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

๑ ครั้ง/ปี      
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๒0,000 
ทต.บ้านตาด 

๒0,000 
ทต.บ้านตาด 

๒0,000 
ทต.บ้านตาด 

๒0,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
อาหารแผงลอย 

ร้านอาหารแผง
ลอยได้มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข 

๑๐ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้องถิ่นปลอด
โฟม 

รณรงค์ลดการใช้
โฟม 

๑ ครั้ง/ปี      
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
อาหารแผงลอย
ปลอดโฟม 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

๑๑ ลดการใช้สารเคมีใน
เกษตรกร 

รณรงค์การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

๑ ครั้ง/ปี      
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีผัก
ปลอดสารพิษ
บริโภค 

กอง
สาธารณสุข 

๑๒ ปูองกันการจมน้ า เพื่ออบรมรณรงค์
ปูองกันการจมน้ า
ของเด็กและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑ ครั้ง/ปี      
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ลดการเสยีชีวิต
จากการจมน้ า 

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

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยั และการปูองกันโรค 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 โครงการเมืองไรม้ลพิษ 
รณรงค์คัดแยกขยะที่
แหล่งก าเนิด 

เพื่อรณรงค์คัดแยก
ขยะที่แหล่งก าเนดิ 

๑ ครั้ง/ปี พื้นที่
รับผิดชอบต าบล
บ้านตาดหมู่ที่ 
1-16 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

สามารถลด
ปริมาณขยะมลู
ฝอยท่ีน าไป
ก าจัด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยั และการปูองกันโรค 
แผนงาน  งบกลาง 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 ให้การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ปุวยเอดส ์และ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยไร้ที่พึ่ง 

เพื่อให้ผู้สูงอาย/ุ
ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ตลอดทั้งปี
ประชาชนในเขต
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ    
หมู่ที่ 1-16 

11,000,000 
ทต.บ้านตาด 

11,000,000 
ทต.บ้านตาด 

11,000,000 
ทต.บ้านตาด 

11,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ปุวยเอดส์ 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับ
สวัสดิการใน
การด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 

2 ให้การสงเคราะหเ์สื้อ
กันหนาว/ผ้าห่ม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให ้
มีเสื้อกันหนาว/
ผ้าห่ม 

๑ ครั้ง/ปีประชาชน
ในเขตเขตพื้นที่
รับผิดชอบ    หมู่ที่ 
1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การปูองกันภัย
หนาวให้ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุให้มี
เสื้อกันหนาว 

ส านักปลดั 

๓ ให้การช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
ต่างๆ   

เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ตลอดทั้งปี
ประชาชนในเขต
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ    
หมู่ที่ 1-16 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบสา
ธารณภัยต่างๆ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยั และการปูองกันโรค 
แผนงาน  งบกลาง 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๔ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

เพื่อเป็นกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

๑ ครั้ง/ปี
ประชาชนใน
พื้นที่ ต.บ้านตาด 
 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
สุขภาพของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

๕ จัดหาน้ าสะอาด น้ า
อุปโภค – น้ าบริโภค 
ให้กับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาด น้ า
อุปโภค – น้ า
บริโภค 

พื้นที่ ต.บ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดหาน้ า
สะอาด อุปโภค – 
น้ าบริโภค ให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ใช้ใน
การอุปโภคและ
บริโภค 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ จ้างเหมา
บุคคลภายนอกจัดเก็บ
ขนขยะมูลฝอย/กวาด
ถนน/ปรัปปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทาง 

เพื่อจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
จัดเก็บขนขยะมูล
ฝอย/กวาดถนน/
ปรัปปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทาง 

ตลอดทั้งป ี 700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการบริการ
จัดเก็บค่าค่าขยะ
มูลฝอย 

ชุมชน หมู่บ้าน 
สถานท่ีราชการ 
มีความสะอาด
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

๒ จังหวัดสะอาด ๓ R 
ประชารัฐ 

เพื่อจัดการขยะและ
ลดปรมิาณขยะ ณ 
แหล่งก าเนิด 

ตลอดปี        
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ปริมาณขยะต้น
ทางลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

๓ ธนาคารขยะรีไซเคิ้ล
ชุมชน 

เพื่อจัดการขยะและ
ลดปรมิาณขยะ ณ 
แหล่งก าเนิด 

ตลอดปี        
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

๓0,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ปริมาณขยะต้น
ทางลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 ปลูกดูแลรักษาต้นไม้
สองข้างถนนและ
แหล่งน้ าสาธารณะ 

เพื่อให้ที่สาธารณะ
มีพื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ตลอดทั้งปี พื้นที่
รับผิดชอบในเขต ต.
บ้านตาด            หมู่
ที่ 1-16 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวนพื้นที่ท่ี
ปลูกต้นไม้สอง
ข้างทาง 

ที่สาธารณะมี
พื้นที่สีเขียว 

ส านักปลดั 

2 ปลูกหญ้าแฝก
ปูองกันดินพังทะลาย
แหล่งน้ าสาธารณะ 

เพื่อปูองกันดิน
พังทะลาย 

๑ ครั้ง/ปี พื้นที่
รับผิดชอบในเขต ต.
บ้านตาด            หมู่
ที่ 1-16 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของพื้นที่
ห้วย หนอง คลอง 
บึงที่ได้ปลูกหญ้า
แฝก 

ที่สาธารณะมี
พื้นที่สีเขียว 

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้าน/
สองข้างทาง /บริเวร
สระน้ า/อ่างเก็บน้ า/
หนองน้ าสาธารณะ/
พัฒนาสวนสุขภาพ 

เพื่อความสวยงาม 
รักษาควาสะอาด
และเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายใน
หมู่บ้าน 

ตลอดทั้งปี พื้นที่
รับผิดชอบในเขต ต.
บ้านตาด            หมู่
ที่ 1-16 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

หมู่บ้านมีความ
สวยงามและมี
พืน้ท่ีสีเขียว 

ส านักปลดั 

4 โครงการท้องถิ่นไทย 
ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นท่ี
สีเขียว 

เพื่อปลูกต้นไม้ในท่ี
สาธารณะและทต.
บ้านตาด 

๑ ครั้ง/ปี พื้นที่
รับผิดชอบในเขต ต.
บ้านตาด  หมู่ที่ 1-16 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ปลูกต้นไม้ในท่ี
สาธารณะ/
สนง.ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

5 โครงการร่วมใจภักดิ์ 
ปลูกมเหสักข์ – สัก
สยามมินทร ์

เพื่อปลูกต้น
มเหสักข์ – สัก
สยามมินทร ์

๑ ครั้ง/ปี พื้นที่
รับผิดชอบใน
เขต ต.บ้านตาด            
หมู่ที่ 1-16 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีการปลูกต้น
มเหสักข์ – สัก
สยามมินทร ์

ส านักปลดั 

6 โครงการกลุ่มสตรรี้อย
ดวงใจ รักษ์ปุาทั่วไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าฟูามหาจักรี  

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ของต าบลโดยการ
ปลูกต้นไม้ฯลฯ 

๑ ครั้ง/ปี 
ประชาชนต าบล
บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชน กลุ่ม
สตรี ผู้น า
ท้องถิ่นได้
ร่วมกันปลูก
ต้นไม้และดูแล
รักษาต้นไม้มี
ความรูส้ึกเป็น
เจ้าของปุาไม ้

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 ประชาสมัพันธ์ วัด
เกษรศิลคณุ(วัดปุา
บ้านตาด) 

เพื่อประชาสมัพันธ์ 
วัดเกษรศลิคุณ (วัด
ปุาบ้านตาด) ให้
เป็นที่ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะ 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
นักท่องเที่ยวท่ีเข้า
เยี่ยมชมวัด 

ประชาชนรู้จักที่
ท่องเที่ยวมาก
ขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

๒ อนุรักษ์และพัฒนา/
ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว
ใหม ่

เพื่อให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

พื้นที่ต าบล 
บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีใน
พื้นที ่

มีข้อมูลในการ
ด าเนินการเปิด
แหล่งท่องเที่ยว
ใหม ่

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
๖. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สาธารณสุข 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ โครงการ รักน้ ารักปุา
รักษาแผ่นดิน ทต.บ้าน
ตาด 

เพื่อรณรงค์ปลูก
ต้นไม้และรักษา
แหล่งน้ า 

๑ ครั้ง/ปี พื้นที่
เขตรับผิดชอบ
ต าบลบ้านตาด 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

๑0,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูก
ต้นไม ้

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

1 จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวาง 

๑ปี/ครั้ง
หมู่บ้านในเขต
ต าบลบ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละจ านวน
ประชากรที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารผ่าน
หอกระจายข่าว 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างกว้างขวาง 

ส านักปลดั 

2 โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมบอรด์
ประชาสมัพันธ์และ
จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

เพื่อประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลขา่วสารได้อย่าง
กว้างขวาง 

สนง.เทศบาล
และหมู่บา้นใน
เขตต าบลบ้าน
ตาด          
หมู่ที่ 1-16 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างกว้างขวาง 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

3 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวาง 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลบ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างกว้างขวาง 

กองช่าง 

4 ค่าดูแลระบบ
เว็บไซตเ์ทศบาล 

เพื่อเป็นช่องทางใน
บริการข้อมลูข่าวสาร
ให้กับประชาชน 

๑ ปี/ครั้ง 
ส านักงาน
เทศบาล 

๕,000 
ทต.บ้านตาด 

๕,000 
ทต.บ้านตาด 

๕,000 
ทต.บ้านตาด 

๕,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้าน
บริการของ
เทศบาล 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/การศกึษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๕ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน        
อสม./กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
สตรีและ กลุ่มแม่บ้าน/
เกษตรกร/ผู้น าชุมชน 

เพื่อให้ อสม./             
กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
สตรี และกลุ่ม
แม่บ้าน  มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

๑ ครั้ง/ปี อสม./
กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
สตรีและ กลุ่ม
แม่บ้าน/
เกษตรกร/ผู้น า
ชุมชน         
หมู่ที ่1-16 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพของ  
อสม./กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มสตร/ีกลุม่
แม่บ้านและ
เกษตรกร 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
สตร/ี อสม./
กลุ่มแม่บ้านและ
เกษตรกร ไดร้ับ
ความรู้ในหน้าท่ี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๖ โครงการพัฒนา
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กและ ผดด. ให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลเด็กให้ดี
ยิ่งข้ึน 

ครูผูดู้แลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กใน
สังกัด ทต.บ้าน
ตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรของ 
ศพด. 

ครูผูดู้แลเด็ก
และผดด. มี
ความรู้
ความสามารถใน
การดูแลเด็กดี
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๗ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ประชุม  
สัมมนา บุคลากร
เทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

บุคลากร  
ทต.บ้านตาด 
ทุกคน 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร มีการ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

๘ ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของ
พนักงาน/สมาชิก
สภา/ผู้บริหาร 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สมาชิกสภา/
ผู้บริหาร/
บุคลากร  
ทต.บ้านตาด 
ทุกคน 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลกรมี
ประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๙ โครงการฝึกอบรม
พัฒนา กิจกรรม
สตรีและครอบครัว 

 องค์กรสตรสีามารถ
บูรณาการกิจกรรม/ 
โครงการอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองและชุมชนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี    
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
สตรีและครอบครัว 

สามารถบูรณาการ
กิจกรรมโครงการ
อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ส านักปลดั 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมอืง การปกครอง และการบริหารจดัการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ ค่าทดสอบวัสด ุ เพื่อเป็นค่าวิเคราะห์ วิจัยและ
ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม เช่น 
ทดสอบก าลังอัดคอนกรีต ทดสอบ
ความหนาแน่นของดิน ทดสอบ
การรับน้ าหนักของช้ันดินฐานราก 
ทดสอบปริมาณน้ าบ่อบาดาลและ
ส ารวจธรณีฟสิิกส์ ฯลฯ  

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนครั้งท่ีท า
การทดสอบต่อปี 

เพื่อให้โครงการ
ต่างๆ มี
มาตรฐานของ
การปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
นั้นๆ 

กองช่าง 

๒ ซ่อมแซม/ปรับ 
ปรุง/ต่อเติม 
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท าการและ
ปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

สนง.เทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการการ
ปฏิบัติงาน 

มีสถานท่ีท าการ
และสถานท่ี
ปฎิบัติงานของ
พนักงานส่วน
ต าบล 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างรั้ว คสล.
ภายในบริเวณ
อาคารส านักงาน 
ทต.บ้านตาด 

เพื่อความปลอดภัยในทรัพยส์ิน
ของทางราชการและทราบอาณา
เขตที่แน่นอนของส านักงาน 

๑ ครั้ง/ป ี 400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

400,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักงานมีรั้ว
ล้อมรอบและมี
อาณาเขตที่
แน่นอน 

กองช่าง 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาคมมีความรู้
ความเข้าใจในการท าแผน
ชุมชน 

๑ ครั้ง/ปี 
ประชาชน     หมู่
ที่ 1-16 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาคมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ท าแผนชุมชน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

๒ โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ป ี

เพื่อให้บริการประชาชนใน
ด้านต่างๆ รวมทั้งรับทราบ
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

๑ ครั้ง/ปี
ประชาชน     หมู่
ที่ 1-16 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
ภาระหน้าที่ของ
เทศบาล 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

๓ โครงการวันสตรี
สากล 

1. เพื่อประกาศเกียรติคุณ
สตรีผู้ที่บ าเพ็ญประโยชน์
ดีเด่น 
2. เพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เพื่อแสดงความเป็น
ปึกแผ่นขององค์กรสตรี 

๑ ครั้ง/ปี
ประชาชน     หมู่
ที่ 1-16 

40,000 
ทต.บ้านตาด 

40,000 
ทต.บ้านตาด 

40,000 
ทต.บ้านตาด 

40,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1. สตรีได้รับการ
เชิดชูเกียรติ 
2. สตรีมีความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 
 

ส านักปลดั 

 

แบบ (ผ.๐๑) 



157 
 

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

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ ก่อสร้างร้านค้า
ชุมชน/ตลาด
ชุมชนภายในเขต 
ทต.บ้านตาด 

เพื่อให้ประชาชนน า
สินค้าต่างๆ มาจ าหน่าย 

พื้นที่ ต.บ้านตาด
หมู่ที่ 1-16 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการสร้าง
รายได้ให้แก่
ชุมชน 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ โครงการจดัซื้อ
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์เครื่องครัว
และอุปกรณ์อื่นๆ 
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อบริการประชาชน พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ 1-16 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการวสัดุ 
ครุภณัฑ์ของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความสะดวกท่ี
ได้รับบริการ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัซื้อ
เครื่องกรองน้ าดื่ม
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดด้ื่มน้ า
สะอาด 

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรอง
น้ าดื่มให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดด้ื่มน้ าสะอาด 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของการ
บริหารจดัการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
น้ าสะอาดดื่ม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๓ ค่าเย็บเล่มหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสารพิมพ์
เขียวและแบบ
พิมพ์ต่างๆ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการต่อป ี

มีเครื่องมือใน
การ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๔ ค่าซักฟอก เพื่อเป็นค่าซักฟอกผ้า
ของเทศบาล 

ตลอดทั้งป ี 5,000 
ทต.บ้านตาด 

5,000 
ทต.บ้านตาด 

5,000 
ทต.บ้านตาด 

5,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการต่อป ี

ห้องประชุมสภา
ฯ และเรือน
รับรองฟูาหญิงมี
ความสะอาด 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ (ผ.๐๑) 



160 
 

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

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมอืง การปกครอง และการบริหารจดัการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๕ ค่าใช้จ่ายในการ
ตักสิ่งปฏิกลู 

เพื่อตักสิ่งปฏิกลู ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการต่อป ี

เพื่อให้ส านักงานมี
ความสะอาด 

ส านักปลดั 

๖ ค่าตอบแทน 
ประธานสภา  
รองประธานสภา 
และ  
สมาชิกสภา 

เพื่อให้ ประธานสภา  
 รองประธานสภา และ 
สมาชิกสภา ได้รับ
ค่าตอบแทน 

ตลอดทั้งป ี 1,600,000 
ทต.บ้านตาด 

1,600,000 
ทต.บ้านตาด 

1,600,000 
ทต.บ้านตาด 

1,600,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ประธานสภา  
 รองประธานสภา 
และ สมาชิกสภา 
ได้รับค่าตอบแทน 

ส านักปลดั 

๗ ค่าตอบแทน อป
พร.และจนท.กู้
ชีพ ในการ
ปฎิบัติงานต่างๆ  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ตลอดทั้งป ี 200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

กอง
สาธารณสุข/
ส านักปลดั 

๘ ค่ารับวารสาร 
หนังสือ สิ่งพิมพ์
และระเบียบ
กฎหมายต่างๆ 

เพื่อได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ และ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนวรสารที่รับ
ต่อป ี

บุคลากร ทต.บา้น
ตาดได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ และ
ระเบียบกฎหมาย 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๙ ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในเงินงบกลาง 
2 ค่าของขวญัของรางวลั ,
ดอกไม,้พวงมาลา  คา่ใช้จ่าย
ในการสรรหาบคุคลเข้า
ปฏิบัติงาน คา่ตดิตั้ง
โทรศัพท์ ฯลฯ 

ตลอดทั้งป ี 1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๐ จ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รบับริการ 

๑ ครั้ง/ป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการบริหารงาน
ของเทศบาล 

มีการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ส านักปลดั 

๑๑ เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงิน
ประจ าต าแหน่ง 
และเงินเพิ่มต่างๆ 
ของบุคลากร ทต.
บ้านตาด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
ประจ าต าแหน่งและเงิน
เพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างของ ทต.บ้านตาด 

ตลอดทั้งป ี 7,000,000 
ทต.บ้านตาด 

8,000,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร ทต.
บ้านตาดได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงิน
ประจ าต าแหน่ง
และเงินเพิ่ม 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา/การพาณิชย ์
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๒ ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการต่างๆ 

เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการ
ต่างๆได้รับเบีย้ประชุม 

ตลอดทั้งป ี 30,000 
ทต.บ้าน

ตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
ด าเนินการต่างๆ
ได้รับเบี้ยประชุม 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๓ เงินสวัสดิการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล  
ค่าเช่าบ้าน  ค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร และสวัสดิการ
อื่นๆ ของบุคลากร 

ตลอดทั้งป ี 1,000,000 
ทต. บ้านตาด 

1,000,000 
ทต. บ้านตาด 

1,000,000 
ทต. บ้านตาด 

1,000,000 
ทต. บ้านตาด 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.
บ้านตาด ได้รับ
สวัสดิการตามสิทธ์ิ
ที่สมควรไดร้ับตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๔ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้าน

ตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการต่อป ี

เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๕ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น ค่าไฟฟูา น้ าประปา   
ดวงตราไปรษณีย์กร  ฯลฯ 

ตลอดทั้งป ี 500,000 
ทต.บ้าน

ตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของการ
ใช้
สาธารณูปโภค 

เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยในการ
ปฎิบัติงาน
เทศบาล 

ทุกส่วน 
ราชการ 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา/การพาณิชย ์
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๖ ค่าจ้างเหมาบริการ
และจ้างเหมา
แรงงานต่างๆ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาแรงงาน
ท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

ตลอดทั้งป ี 700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน
เกิดวามสะดวก 
รวดเร็ว 

ทุกส่วน
ราชการ 

๑๗ ค่าประกันภยั
รถยนต์ราชการ 

เพื่อให้รถยนต์ของ
ราชการมีประกันภยั
คุ้มครอง 

๑ ครั้ง/ป ี 100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

๑๘ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 

ตลอดทั้งป ี 300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

300,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร ทต.
บ้านตาด มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/เคหะและชุมชน/สาธารณสุข/การพาณชิย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๙ บ ารุงรักษา 
ปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ ารุงรักษา 
ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ตลอดทั้งป ี 1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ทรัพย์สิน ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างได้รับการ
บ ารุงซ่อมแซม 

ทุกส่วน
ราชการ 

๒๐ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีในการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ตลอดทั้งป ี 800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๒๑ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจ้างงาน
ก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อ-
จัดจ้างงานก่อสร้าง 

ตลอดทั้งป ี 30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจัดซื้อ-
จัดจ้างงานก่อสร้าง
ได้รับค่าตอบแทน 

ทุกส่วน
ราชการ 

๒๒ ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมรับเสดจ็ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมรับเสด็จ 

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนครั้งในการ
เตรียมรับเสดจ็ต่อป ี

การเตรียมการรับ
เสด็จเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

ส านักปลดั 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๒๓ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๑ ครั้ง/ป ี 500,000 
ทต.บ้านตาด 

 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

 

500,000 
ทต.บ้านตาด 

 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๒๔ ส่งเงินคืนกองทุน
ทดแทน
ผู้ประสบภยั 

เพื่อส่งเงินคืนกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั 

๑ ครั้ง/ป ี 100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

ระดับความส าเร็จ
ในการปูองกัน
อุบัติเหตุทาง
รถยนต์ของ
ราชการ 

ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลือกรณีรถยนต์
ของราชการไดร้ับ
ความเสยีหาย 

ส านักปลดั 

๒๕ เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน/ 
เงินรางวัล
ประจ าป ี

เพื่อเป็นค่าประโยชน์ตอบอื่นของ
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

๑ ครั้ง/ป ี 700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

700,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกคน
ได้รับเงินประโยชน์ตอบ
อื่น 

ทุกส่วน
ราชการ 

๒๖ ค่าธรรมเนียม
ศาล/เงินชดใช้
กรณีแพ้คด ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พิจารณาคดีต่างๆ ของศาล/
กรณีที่เทศบาลแพ้คด ี

ตลอดทั้งป ี 100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของจ านวน
เรื่องร้องเรยีนต่อป ี

การด าเนินการตา่งๆ 
เป็นไปด้วยความ
เรยีบรอ้ย 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๒๗ ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ทุกคนได้รับ
ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๒๘ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

60,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

มีการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบิ
งาน 

ส านักปลดั 

๒๙ รับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  

เพื่อรับรอง / ต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีม่า
นิเทศก์งาน ทต.บ้านตาด 

ตลอดทั้งป ี 100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนครั้งทีไ่ด้
ด าเนนิการต้อนรับตอ่ป ี

การรับรองบคุคล
เป็นไปด้วยความ
เรยีบรอ้ย 

ทุกส่วน
ราชการ 

๓๐ รับรองในการเลี้ยงรับรอง
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ ฯลฯ 

เพื่อรับรองในการเลี้ยง
รับรองประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ ฯลฯ 

ตลอดท้ังปี 100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

การเลี้ยงรับรอง
ประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  งบกลาง 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ สมทบกองทุน
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สมาคมสันนิบาตเทสบาล
แห่งประเทศไทย 

๑ ครั้ง/ ป ี 100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเรจ็ใน
การบรหิาร
งบประมาณของ
เทศบาล 

ทต.ได้รับบรกิาร
ต่างๆ จากกองทุนฯ 

ส านักปลดั 

๒ สมทบเงินทุน
ส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 

เพื่อจ่ายสมทบเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล 

๑ ครั้ง/ ป ี 1,500,000 
ทต.บ้านตาด 

1,500,000 
ทต.บ้านตาด 

1,500,000 
ทต.บ้านตาด 

1,500,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเรจ็ใน
การบรหิาร
งบประมาณของ
เทศบาล 

ทต.ได้รับบรกิาร
ต่างๆ จากกองทุนฯ 

ส านักปลดั 

๓ สมทบเงิน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง ในอัตรา 5% 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ตลอดทั้งป ี 250,000 
ทต.บ้านตาด 

250,000 
ทต.บ้านตาด 

250,000 
ทต.บ้านตาด 

250,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเรจ็ใน
การส่งเสรมิ
สวสัดิการของ
พนักงานจา้ง 

พนักงานจา้งทุกคน
ไดร้ับการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จา่ย 

ทุกส่วน
ราชการ 

๔ เงินบ านาญ
ข้าราชการถ่าย
โอน 

เพื่อให้ข้าราชการถ่ายโอน
ได้รับเงินบ านาญหลังจาก
ที่ได้เกียณอายรุาชการแล้ว 

ตลอดทั้งป ี 9,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000 
ทต.บ้านตาด 

9,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเรจ็ใน
การส่งเสรมิ
สวสัดิการของ
พนักงานเทศบาล 

ข้าราชการถ่ายโอน
ไดร้ับเงินบ านาญ 

ส านักปลดั 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมอืง การปกครอง และการบริหารจดัการ 
แผนงาน  งบกลาง 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๕ เงินช่วยเหลือ
พิเศษพนักงาน
เทศบาลถึงแก่
กรรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ
พนักงานเทศบาลถึงแก่
กรรม 

พนักงาน
เทศบาลที่ถึงแก่
กรรม 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเรจ็
ในการส่งเสรมิ
สวสัดิการของ
พนักงานเทศบาล 

พนักงาน
เทศบาลที่ถึงแก่
กรรมไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

๖ สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนในต าบล
บ้านตาด 

๑ ครั้ง/ ป ี
 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อให้ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนสวัสดิการ
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๗ สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

๑ ครั้ง/ ป ี
 

1,100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

1,100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

1,100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

1,100,000 
ทต.บ้านตาด 

 

ระดับความส าเรจ็ใน
การส่งเสรมิ
สวสัดิการของ
พนักงานเทศบาล 

ข้าราชการทีเ่กียณ
อายรุาชการได้รบั
เงินบ านาญ 

ส านักปลดั 

๘ ช าระหนี้/ดอกเบี้ย
เงินกู้เงิน   ก.ส.ท. 

เพื่อช าระหนี้/ดอกเบี้ย
เงินกู้ ก.ส.ท. 

๑ ครั้ง/ป ี 1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวนเงินหน้ี
คงเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการในด้าน
ต่างๆ  

ส านักปลดั 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและ
จัดบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ในการ
ให้บริการสาธารณะของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการแก้ไขปัญหา
ในเรื่องร้องทุกขข์อง
ประชาชน 

ประชาชนได้รบั
ความพึงพอใจใน
การให้บริการที่ด ี

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

๒ โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน
เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ 

เพื่อขยายผลการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน สร้าง
ความปรองดอง สามัคคี
และยดึมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

๑ ครั้ง/ป ี 200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

200,000 
ทต.บ้านตาด 

จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ลูกเสือชาวบ้าน
เป็นแกนน าใน
การเสริมสร้าง
ความปรองดอง
ของทุกคนใน
ชาติให้เกิดความ
สามัคคี  

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๓ โครงการฝึกอบรม
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อให้มิให้มีการทุจริต
เกิดขึ้นภายในองค์กร 

๑ ครั้ง/ ป ี
 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเรจ็ใน
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

เป็นองคก์รแห่ง
ความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริต 

ส านักปลดั 

๔ โครงการซ่อมแซม
บ้านท้องถิ่นไทย 
เทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อซ่อมแซมบ้านของ
ผู้ด่อยโอกาสที่สร้างใน
โครงการบ้านเทิดไท้
องค์ราชัน 

รายละเอียดตาม
โครงการของ
ส านักปลดั 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวนบ้านเทิด
ไท้องค์ราชันท่ี
ด าเนินการ
ซ่อมแซม 

บ้านของ
ผู้ด้อยโอกาส
ตามโครงการ
บ้านเทิดไท้องค์
ราชันไดร้ับการ
ซ่อมแซม 

ส านักปลดั 

5 ซ่อมแซมปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยให้กับผู้
ยากไร ้

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงท่ี
อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร ้

รายละเอียดตาม
โครงการของ
ส านักปลดั 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ร้อยละของ
จ านวนที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้ที่
ด าเนินการ
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 

ที่อยู่อาศัยของผู้
ยากไรไ้ดร้ับการ
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

6 จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.บ้าน
ตาดมเีครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

7 จัดซื้อวัสดไุฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

30,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.บ้าน
ตาดมเีครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.บ้าน
ตาดมเีครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.บ้าน
ตาดมเีครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงาน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบรหิารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

10 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

800,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.บ้าน
ตาดมเีครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
สาธารณสุข 

11 จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

100,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ยานพาหนะต่างมี
ความพร้อม 

ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง
สาธารณสุข 

12 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.บ้าน
ตาดมเีครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข 

13 วัสดุการเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ ทต.บ้าน
ตาดมเีครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

14 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

15 วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

16 วัสดุกีฬา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมอืง การปกครอง และการบริหารจดัการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

17 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

50,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

18 วัสดุการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 40,000 
ทต.บ้านตาด 

40,000 
ทต.บ้านตาด 

40,000 
ทต.บ้านตาด 

40,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

19 วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมอืง การปกครอง และการบริหารจดัการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/สาธารณสุข/เคหะและชุมชน/การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

20 วัสดุสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

21 วัสดุส ารวจ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ 
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 วัสดุดนตร ี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
 

แบบ (ผ.๐๑) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  
๗. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป/เคหะและชุมชน 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

23 วัสดุอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

ตลอดทั้งป ี 10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

10,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ 
ทต.บ้านตาดมี
เครื่องมือในการ
ปฎิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

24 ก่อสร้างเมร ุ เพื่อให้หมู่บ้านมีความ
สะอาดและปราศจาก
เชื้อโรค 

๑ ครั้ง/ปี      
หมู่ที่ 7 

1,000,000 
ทต.บ้านตาด 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการก่อสร้าง 

หมู่บ้านมีความ
สถานท่ีณาปณ
กิจศพใช้ 

กองช่าง 

25 โครงการปกปูอง
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 

เพื่อปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

๑ ปี/ครั้ง
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบ้าน
ตาด หมู่ที่ ๑-
๑๖ 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

20,000 
ทต.บ้านตาด 

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนิน
โครงการ 

มีการปกปูอง
สถาบันส าคญั
ของชาติ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

แบบ (ผ.๐๑) 


