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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
    2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น                                                                                      

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาของ ศพด.
จ านวน ๗ แห่ง ได้แก่            
1. ค่าหนังสือเรียน      
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน                 
3.ค่าเครื่องแบบนักเรยีน               
4. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน                
5.ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด       
ทั้ง ๗ แห่ง  

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
เด็กใน ศพด. 

 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง ๗ 
แห่ง ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาท่ี
เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ต่างๆ 

 

กอง
การศึกษา 

 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
    2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น                                                                                      

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

2 โครงการจดัซื้อ
หนังสือเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
พัฒนาการที่สมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
ศูนย์ 

- - 52,400 52,400 52,400 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เด็กปฐมวัยได้มี
พัฒนาการที่
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์การ
เรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
พัฒนาการที่สมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
ศูนย์ 

- - 52,400 52,400 52,400 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เด็กปฐมวัยได้มี
พัฒนาการที่
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
    2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น                                                                                      

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อ
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
เครื่องแบบนักเรยีนสวม
ใส่ 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
ศูนย์ 

- - 78,600 78,600 78,600 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมี
เครื่องแบบสวม
ใส่ 

เด็กปฐมวัยได้มี
เครื่องแบบ
นักเรียนสวมใส ่

กอง
การศึกษา 

5 โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
เล่นกิจกรรมทีส่มวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
ศูนย์ 

- - 112,660 112,660 112,660 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมีได้เล่น
กิจกรรม 

เด็กปฐมวัยได้มี
เล่นกิจกรรมที่
สมวัย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
   2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                                      
     2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 โครงการสืบ
สานงาน
ประเพณีสร
พันญะ 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด     
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

 

10,000 

 

10,000 

 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



100 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                                      

    2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 โครงการจดั
งานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีไทย 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด           
หมู่ที่ 1-16 

10,000 10,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยได้รับการ
อนุรักษ์และสืบ
ทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการสืบ
สานประเพณี
แห่เทียนวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้่วมกัน
ท ากิจกรรมในงานประเพณี
เข้าพรรษาในการส่งเสริม
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด           
หมู่ที่  1-16 

10,000 

 

10,000 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยได้รับการ
อนุรักษ์และสืบ
ทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
  2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                                      

    2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 โครงการหนู
น้อยสายธรรม 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 ศูนย ์

10,000 

 

10,000 

 

- - - ร้อยละของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการวันพ่อ เพื่อแสดงความจงรักภักดตี่อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนในเขต
ต าบล  บ้านตาด 

10,000 

 

10,000 

 

- - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการครง
การ 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมทางรัฐพิธ ี

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 
  2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                                      

             2.1  แผนงาน  การศึกษา 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

11 โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง ต่อ
เติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ตาด 

 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีที่เรียนเพียงพอและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาด 

- 500,000 

 

- - - ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีที่เรยีน
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
  2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                                      

             2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

12 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและกระบวนการ
เรียนรู ้

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 ศูนย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมี
พัฒนาการและ
กระบวนการ
เรียนรู ้

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและ
กระบวนการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

13 โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 ศูนย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มคีวามสมัพันธ์อัน
ดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับ
บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
  2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                                      

             2.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

14 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สานสมัพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกศูนยไ์ด้
รู้จักต่อกัน 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 ศูนย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยมีได้รู้จัก
ต่อกัน 

เด็กปฐมวัยทุก
ศูนย์ไดรู้้จักต่อกัน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
  2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                                      

             2.1  แผนงาน  การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านตาด 

- 10,000 

 

- - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการครง
การ 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมทางรัฐพิธ ี

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

     2.1 แผนงาน : การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61(บาท) ๒๕62(
บาท) 

๒๕63(
บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

24,000 

 

- - - - ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีการ
พัฒนาศักยภาพใน
การท างาน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
         2.1 แผนงาน : การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61(
บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 โครงการจดัการเรียน
การสอนรายหัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลบ้านตาดทั้ง 
7 ศูนย ์

413,100 

 

380,800 445,400 445,400 445,400 ระดับ
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล
บ้านตาดมี
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
พร้อม 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3   
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61   
(บาท) 

๒๕62   
(บาท) 

๒๕63   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565    
(บาท) 

18 อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่
เด็กนักเรยีน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
ได้รับประทาน
อาหารครบทุกคน
และครบตาม
จ านวนที่กรม
ส่งเสริมก าหนด 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ ทต.   
บ้านตาด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

3,776,000 3,776,000 3,776,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



109 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3   
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61   
(บาท) 

๒๕62   
(บาท) 

๒๕63   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565   
(บาท) 

19 อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่
เด็กนักเรยีน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
(เพิ่มเติม) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนที่
เข้าเรียนหลังวันท่ี ๑๐ 
มิ.ย. ไดร้ับประทาน
อาหารครบทุกคนและ
ครบตามจ านวนที่กรม
ส่งเสริมก าหนด 

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

- - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 
ทต.บ้านตาด 

20 โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน
ในเขตเทศบาล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลได้ดืม่อาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุก
คน 

โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 
ทต.บ้านตาด 

1,874,043 1,897,038 1,808,892 1,808,892 1,808,892 ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนทุกคนได้
ดื่มอาหารเสริม 
(นม) ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3   
2. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.1  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61   
(บาท) 

๒๕62   
(บาท) 

๒๕63   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565   
(บาท) 

21 โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) เด็ก
ปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ดื่มอาหาร
เสรมิ (นม) ครบ
ทุกคน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 7 แห่ง 

465,637 452,224 501,363 501,363 501,363 ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
ดื่มอาหารเสริม 
(นม) ครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการ
อาหารกลางวัน 
เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบทุกคน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 7 แห่ง 

1,190,700 1,156,400 1,283,800 1,283,800 1,283,800 ระดับ
ความส าเร็จใน
การพัฒนา
สุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ครบทุก
คน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 


