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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลย ี
ยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
           1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

      1.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 จัดตั้งกลุ่มแกนน าท า
ผ้าไทยต าบลบา้นตาด 

- เพื่อเป็นการจัดตั้ง
กลุ่มทอผ้าไทย 

1. ผ้าไทย 
2. ผลิตภณัฑ์จากผ้า
ไทย หมู่ที่ 9,16 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
กลุ่มทอผ้าไทย 

- มีการจัดตั้งกลุ่ม
แกนน าทอผ้าไทย 
หมู่ที่ 9,16 ต าบล
บ้านตาด 

ส านักปลดั 

2 พืชผักปลอดภยั - เพื่อให้เกษตรกร
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ผลิตพืชผักไว้บรโิภค
อย่างปลอดภัย 

เกษตรกร  
หมู่ที่ 1-16 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
บริโภคผักมี
ความปลอดภัย 

1. ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

2. ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการผลติพืช
ปลอดสารพิษ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปน็สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพทอผ้าไทย
ต าบลบ้านตาด 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้าน
กระบวนการผลติ
เบื้องต้นและกากร
ปรับปรุงอุปกรณ์
การผลิตให้กลุม่มี
การถ่ายทอด
กระบวนการทอผา้
ด้วยมือ 

กลุ่มอาชีพทอผ้าไทย
ต าบลบ้านตาด  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนเดื่อ
และหมู่ที่ 16  
บ้านโนนเดื่อพัฒนา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการและ
การสังเกต
พฤติกรรม 
 

กลุ่มทอผ้าไทยต าบล
บ้านตาดมคีวามรู้
ความเข้าใจ
กระบวนการด้าน
การผลิตเบื้องต้น
และการปรับปรุง
อุปกรณ์และผลิตให้
กลุ่มมีการถ่ายทอด
กระบวนการทอผา้
ด้วยมือได ้

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปน็สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทอเสื่อกก   
หมู่ที่ 2,16  

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

บ้านโนน หลุบหวาย หมู่
ที่ 2 และบ้านโนนเดื่อ
พัฒนา   หมู่ที่ 16 

- - 20,000 20,000 20,000 ระดับ
ความส าเร็จตาม
โครงการ 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพแปรรูปอาหาร   
หมู่ที่ 12  

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

บ้านผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12 - - 20,000 20,000 20,000 ระดับ
ความส าเร็จตาม
โครงการ 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63    
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 - โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
ในเขตเทศบาล 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

- เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

- พื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ส ารวจและรวบรวม
พันธุกรรมพืชในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

- สามารถ
รวบรวม
พันธุกรรมพืช
ภายในพื้นที่
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

ส านักปลดั 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1  แผนงาน  บรหิารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63    
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 

 

โครงการ “ปลูก
ป่าฝนใจคน” 
ตามศาสตร์
พระราชา 
(รัชกาลที่ 9) 

เพื่อให้ประชาชนเห็น
ประโยชน์ในการปลูก
ต้นไม้ว่ามีความจ าเป็น
ต่อชีวิตและเป็นการ
ปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดิน 
น้ า ลม ไฟ ที่อยู่
รอบตัวของเรา 
 

ปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่างใน
พื้นที่ต าบลบ้านตาด 
หมู่ที่ 1-16 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ผลสัมฤทธ์ิของการปลูก
ป่าและความตระหนัก
ของประชาชนในการ
ร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนได้
ปลูกจิตส านึก
ในการรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โดยร่วมกัน
ปลูกต้นไม้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปะวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  แผนงาน  บรหิารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63    
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตาม
เส้นทาง
วัฒนธรรม
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ท่องเที่ยวชุมชนและ
เสรมิสร้างประสบการณ์
พัฒนาการท่องเที่ยวให้
แกนน าเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

แกนน าเครือข่าย
การท่องเที่ยวใน
ชุมชนเทศบาลต าบล
บ้านตาด           
หมู่ที่ 1-16 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

มีการส่งเสรมิ
และ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตาม
เส้นทาง
วัฒนธรรม
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปะวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63    
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบ
หนองสา หมู่ที่ 1  

เพื่อให้เป็นที่
พักผ่อนหย่อน
ใจและเป็นท่ี
ออกก าลังกาย
ของประชาชน 

หนองสา บ้านตาด      หมู่ที่ 1 
โดยก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หนองสา กว้าง 4 เมตร ยาว 
360 เมตร จัดซื้อม้านั่งหิน
อ่อนและกระถางต้นไม้ประดับ
บริเวณรอบๆ หนองสา 

- - 750,000 750,000 700,000 ระดับความส าเร็จ
ตามโครงการ 

ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจและเป็นท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หน้า
ตลาดประชารัฐ 
หมู่ที่ 12  

เพื่อให้เป็นที่
พักผ่อนหย่อน
ใจและเป็นท่ี
ออกก าลังกาย
ของประชาชน 

  จัดซื้อม้านั่งหินอ่อนและ
กระถางต้นไม้ประดับบรเิวณ
รอบๆ หนองสา 

- - 50,000 40,000 30,000 ระดับความส าเร็จ
ตามโครงการ 

ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจและเป็นท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63    
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
(หนองขี้อ้น)    
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(หนองขี้อ้น) โดย
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

- - 700,000 700,000 700,000 ระดับความส าเร็จ
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
สถานท่ี
ท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ส านักปลดั 

12 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้าน
ตาด เช่น สวนหย่อม 
ถนน ทางเดิน  

ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

- - 500,000 - - ระดับความส าเร็จ
ตามโครงการ 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล
บ้านตาดมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



87 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 
7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดา้นการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63    
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

13 ติดตั้งระบบส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบล    
บ้านตาด 

เพื่อบริการ
ประชาชน 

ประชาชนท่ัวๆ 
ไป 

- 

 

- 5,000,000 4,000,000 3,000,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก ลด
ภาระคา่ใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 



88 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพท่ีดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

14 - อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

- เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
ตาด 

- พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านตาด 

30,000 
 

- - - - ส ารวจและ
รวบรวม
พันธุกรรมพืชใน
เขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

- สามารถรวบรวม
พันธุกรรมพืช
ภายในพื้นที่
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 



89 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 (บาท) ๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 - โครงการที่อ่าน
หนังสือรักการอ่าน 

- เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ของ
คนไทยและส่งเสรมิ
วัฒนธรรมการอ่าน
เพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู้ของไทย 
พ.ศ. 2561-2565 

- เกิดเป็นผลสมัฤทธ์ิอย่าง
เป็นรูปธรรมและสร้าง
พฤติกรรมรักการอ่านของ
ประชาชนรวมถึงการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการอ่าน
หนังสือของประชาชน     
หมู่ที่ 3 

30,000 
 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชนเข้าถึง
การอ่านหนังสือ 

- ประชาชน
สามารถเข้าถึงการ
อ่านหนังสือและมี
พฤติกรรมในการ
รักการอ่าน 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 - โครงการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ (ท่ีอ่าน
หนังสือรักการอ่าน) 

- เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ของ
คนไทยและส่งเสรมิ
วัฒนธรรมการอ่าน
เพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู้ของไทย 
พ.ศ. 2561-2565 

- เกิดเป็นผลสมัฤทธ์ิ
อย่างเป็นรูปธรรมและ
สร้างพฤติกรรมรักการ
อ่านของประชาชน
รวมถึงการสร้างโอกาส
การเข้าถึงการอ่าน
หนังสือของประชาชนใน
เขตต าบลบ้านตาด 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละของ
ประชาชนเข้าถึง
การอ่านหนังสือ 

- ประชาชน
สามารถเข้าถึงการ
อ่านหนังสือและมี
พฤติกรรมในการ
รักการอ่าน 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน
เทศบาลต าบล
บ้านตาด 

เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลบ้านตาดได้
เรียนรู้และพร้อมที่จะเปิด
ประสบการณ์เรยีนรู้ใหม่ๆ  
และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อส่วนรวมและปฎิบัติงาน
จริงในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับ
ชุมชน 

สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการและ
การสังเกต
พฤติกรรม 

สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลบ้านตาดได้
เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ 
และได้มี
ประสบการณ์ใน
การปฎิบัติงานจติ
อาสาเพื่อส่วนรวม
ร่วมกับชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่7 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจดัการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

18 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เพื่อใช้เป็นสถานท่ีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 
เมืองอุดรธาน ี

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

- ประชาชนมี
สถานท่ีกลางได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน
และได้รับความ
ช่วยเหลือในด้าน
บรรเทาสาธารณภยั
ต่างๆ  

ส านักปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจดัการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564(บาท) 2565
(บาท) 

19 โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ให้กับพนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชน 
 

เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชนไดเ้พิ่ม
ศักยภาพการท างาน
รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน 
 

จัดอบรมและ
ศึกษาดูงานให้กับ
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขาร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ทีได้มา
พัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ 02 



94 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจดัการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

7.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 1-16 - - 500,000 600,000 700,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ของทาง
ราชการ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1 การพัฒนาศักยภาพการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปน็สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริมท า
ขนมไทย หมู่ที่ 16 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้าน
กระบวนการผลติ
เบื้องต้นและการท า
ขนมไทย 

กลุ่มอาชีพส่งเสริมท า
ขนมไทย หมู่ที่ 16  
บ้านโนนเดื่อพัฒนา 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการและ
การสังเกต
พฤติกรรม 

ประชาชนได้ความรู้
ความเข้าใจในด้าน
กระบวนการผลติ
เบื้องต้นและการท า
ขนมไทย 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ 02 


