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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

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

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบสบู
น้้าประปาผิวดิน
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์       
หมู่ที่ 2          
บ้านหลุบหวาย 

เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายใน
การสูบ
น้้าประปาเพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน 

 

ปรับปรุงระบบสูบน้้าประปาผิวดินด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ชุดไฟฟ้าโซลา่ร์
เซลล์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ประกอบด้วย
แผ่นโซล่ารเ์ซลล์ poly 325 วัตต ์
Inverter ตู้ AC/DC comby   1 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบไฟฟ้า 
(ตามแบบที่ ทต.ก้าหนด) หมู่ที่ 2         
บ้านหลุบหวาย 

- 350,000   
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

- - - ระดับความส้าเร็จ
ในการด้าเนินงาน
ตามโครงการ 

ค่าไฟฟ้าใน
การผลิต
น้้าประปา
ลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบสบู
น้้าประปาบาดาล
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์      
หมู่ที่ 15      
บ้านมอดินแดง 

เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายใน
การสูบ
น้้าประปาเพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงระบบสูบน้้าประปาบาดาล
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดไฟฟ้าโซ
ล่าร์เซลล์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
ประกอบด้วยแผ่นโซล่ารเ์ซลล์ poly 
325 วัตต์ Inverter ตู้ AC/DC 
comby 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า (ตามแบบท่ี ทต.
ก้าหนด)         หมู่ที่ 15 บ้านมอดิน
แดง 

- 350,000  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส้าเร็จ
ในการด้าเนินงาน
ตามโครงการ 

ค่าไฟฟ้าใน
การผลิต
น้้าประปา
ลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบสบู
น้้าประปาผิวดิน  
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
โนนเดื่อ หมู่ที่ 9 
และบ้านโนนเดื่อ
พัฒนา หมู่ที่ 16 

 

เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายใน
การสูบ
น้้าประปาเพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงระบบสูบน้้าประปาผิวดินด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ชุดไฟฟ้าโซลา่ร์
เซลล์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ประกอบด้วย
แผ่นโซล่ารเ์ซลล์ poly 325 วัตต ์
Inverter ตู้ AC/DC comby 1 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบไฟฟ้า 
(ตามแบบที่ ทต.ก้าหนด) หมู่ที่ 9 บ้าน
โนนเดื่อ และหมู่ที่ 16 บ้านโนนเดื่อ
พัฒนา 

- 350,000  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส้าเร็จ
ในการด้าเนินงาน
ตามโครงการ 

ค่าไฟฟ้าใน
การผลิต
น้้าประปา
ลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 

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

เทศบาลตา้บลบ้านตาด  อ.เมืองอดุรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                         
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61               
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี  

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานีในการ
ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อท่ีอยู่อาศัย
และเพื่อ
การเกษตร ฯลฯ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระดับความส้าเร็จ
ของประชาชนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

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

เทศบาลตา้บลบ้านตาด  อ.เมืองอดุรธานี   จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1   
4. ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                         
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61               
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

5 อุดหนุนกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่ออุดหนุน
กิจการประปา
หมู่บ้านตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการ
บริหารกิจการ
และการ
บ้ารุงรักษา
ระบบประปา
หมู่บ้าน พ.ศ.
๒๕๔๘ 

ประปาหมู่บ้าน      
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

200,000 ระดับความส้าเร็จ
ของประชาชนท่ีใช้
น้้าประปา 

กิจการประปา
หมู่บ้านเข้าสู่
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยว่าด้วยการ
บริหารกิจการ
และการ
บ้ารุงรักษา
ประปาหมู่บ้าน 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

กองช่าง 

 
 

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

เทศบาลตา้บลบ้านตาด  อ.เมืองอดุรธานี    จ.อุดรธานี    
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   
5. ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาคณุภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 

5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                         
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61               
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 โครงการ รณรงค์
คัดแยกขยะที่
แหล่งก้าเนิด 

เพื่อรณรงค์คัด
แยกขยะที่
แหล่งก้าเนิด 

หมู่ที่ 1 - 16 10,000 10,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของจ้านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถลด
ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่น้าไป
ก้าจัด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทศบาลตา้บลบ้านตาด  อ.เมืองอดุรธานี    จ.อุดรธานี    
 

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

6.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                         
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61               
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 อุดหนุนเทศบาล
นครอุดรธานีคา่
ก้าจัดขยะมลูฝอย 

เพื่ออุดหนุนค่า
ก้าจัดขยะมลู
ฝอยให้กับ
เทศบาลนคร
อุดรธาน ี

ตลอดทั้งป ี ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

500,000 ร้อยละของขยะมูล
ฝอย ต่อป ี

หมู่บ้านมี
ความสะอาด
ปราศจากขยะ
มูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาด 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน        
หมู่ที่ 10 บ้านสุขสมบูรณ ์

- - 30,000 30,000 30,000 ระดับความส้าเร็จ
ของประชาชนท่ีใช้
น้้าประปา 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขยาย
เขตประปา
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาด 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่ 1 
บ้านตาด สายทาง ทางโค้งบ้านตาด 
(ตรงสะพาน คสล.) ไปอ่างเก็บน้้า  
บ้านจั่น 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับความส้าเร็จ
ของประชาชนท่ีใช้
น้้าประปา 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



202 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า      
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนเดื่อพัฒนา 
หมู่ที่ 16 สายทางบ้านนายอุทัย ถงึ
บ้านนางหลอด (โนนเดื่อ-สุขสมบูรณ์) 

- - 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร      
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร      
บ้านผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 สายทางไป
บ้านอินทร์แปลง  หมู่ที่ 8 

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า      
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บา้น    
บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



203 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแสง
สว่าง  หมู่ที่ 15 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางหลัง
วัดบ้านยายตาล   บ้านมอดินแดง    
หมู่ที่ 15  

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน        
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาด 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน        
หมู่ที่ 12 บ้านผ่านศึก 4  

- - 30,000 30,000 30,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้น้้าประปา 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 



204 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแสง
สว่างเพื่อท่ีอยู่
อาศัย  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อท่ีอยู่
อาศัยภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2  

- - 60,000 60,000 60,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อ
ระบบประปา
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาด 

วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่2 
บ้านหลุบหวาย สายทางจากหอถังถึง
โรงสูบน้้า  

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้น้้าประปา 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการแกไ้ข 
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน        
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาด 

แก้ไข ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาม 

- - 30,000 30,000 30,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้น้้าประปา 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



205 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

18 โครงการ
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน        
หมู่ที ่8 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาด 

ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 บ้านอินทร์แปลง 

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้น้้าประปา 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร      
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 
11 บ้านศรีบุญเรือง  

- - 650,000 650,000 650,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาด 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 
14 บ้านตาดใต ้

- - 30,000 30,000 30,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้น้้าประปา 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

21 โครงการเพิม่เฟส
ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

เพิ่มเฟสไฟฟ้า  สายทางภายในหมูบ่้าน
หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาม  

- - 400,000 400,000 400,000 ระดับ
ความส้าเร็จ
ของประชาชน
ที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

22 จังหวัดสาด 3 R 
ประชารัฐ 

เพื่อตจัดการขยะ
และลดปรมิาณ
ขยะ ณ จุดก้าเนิด 

หมู่ที่ 1-16 30,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ปริมาณขยะ
ต้นทางลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขัน้พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564       
(บาท) 

2565  
(บาท) 

23 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร      
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 8     
บ้านอินทร์แปลง สายทาง
บ้านอินทร์แปลง-หลุบหวาย
จากบ้านพ่อชม  สาราษฎร์ 
ถึงนาพ่อสวัสดิ์  หาญธงชัย  
ยาว 2,000 เมตร  

- - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ระดับ
ความส้าเร็จของ
ประชาชนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

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

เทศบาลตา้บลบ้านตาด  อ.เมืองอดุรธานี   จ.อุดรธานี    
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                         
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวช้ีวัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕61               
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

24 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเข้า
หนองขี้อ้น   

หมู่ 14 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาย
ทางหนองขี้อ้น 

- - 800,000 800,000 800,000 ระดับความส้าเร็จ
ของประชาชนท่ีใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจร  สายทางสาม
แยกตราชู,  สามแยก
บ้านหนองเขื่อนฟ้า 

- - 400,000 400,000 400,000 ระดับความส้าเร็จ
ของประชาชนท่ีใช้
สัญญาณไฟฟ้า
จราจร 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ 02 


