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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 4 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.2 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์เครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกก าลังกาย 

1 ปี/ครั้ง 
ประชาชน
ทั่วไป 

- - 30,000 30,000 30,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ที่ใช้ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุ
กีฬา 

เพื่อให้หมู่บ้านได้ยืม
วัสดุกีฬาไปเล่นกีฬา 

หมู่ที่ 1-
16/1 ครั้ง 
ต่อป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ยืมวัสดุกีฬา 

หมู่บ้านได้ยืมวสัดุ
กีฬาไปเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

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 4 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.2 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62  
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565
(บาท) 

3 โครงการวัน
สงกรานต ์

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ปี/ครั้ง ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลบ้านตาด 

10,000 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เป็นการสบืสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของคน
ไทย 

กองการศึกษา 

4 โครงการก่อสร้างโดม
อาคารสนามกีฬา
ส่วนกลางหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ออก
ก าลังกายของ
ประชาชน 

1 หลัง บ้านผา่น   
ศึก 1   หมู่ที่ 3       

- - 600,000 600,000 - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

กองการศึกษา 

 

 

 

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 4 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2.2 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62  
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์เครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้งไม่
ใช้ไฟฟ้า หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

1 ปี/ครั้ง 
ประชาชนท่ัวไป 

- - 30,000 30,000 30,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ที่ใช้
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ 02 


