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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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62(
บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเดื่อ (คุ้มริม
คลองชลประทาน)  
หมู่ที่ 9 

 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านโนนเดื่อ 
(คุ้มริมคลอง
ชลประทาน) กว้าง 
3.00 ม. ยาว 132.00 
ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 
396.00 ตรม.  

220,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด     
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61(
บาท) 

๒๕62(
บาท) 

๒๕63(
บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเดื่อ 
(คุ้มน้อยโนนดู่)      
หมู่ที่ 9 

 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านโนนเดื่อ 
(คุ้มน้อยโนนดู่) หมู่ที่ 9 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
115.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 460.00 
ตรม. 

250,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61(
บาท) 

๒๕62(
บาท) 

๒๕63(
บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเครือ
หวายดิน   หมู่ 13 

 

- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านเครือ
หวายดิน หมู่ 13 กว้าง 
3.50ม. ยาว 101.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 
0.25 ม. หรือมีพื้นท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 353.50 ตรม. 

196,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61(
บาท) 

๒๕62(
บาท) 

๒๕63(
บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 16 

 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไป-มาได้
สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
กว้า 1.00-4.00 ม. ยาว 
356.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
775.00 ตร.ม. 

 

426,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กชนิดหล่อกับ
ที่หมู่ท่ี 5 

 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก  

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อ
กับท่ี หมู่ที่ 5 กว้าง 0.60 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 170.00 
ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้าน
ตาดก าหนด) 

 

428,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 

 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก  

ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
ท่อ คสล.Dai 0.60 ม. ยาว 
200.00 ม.(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด) 

 

423,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

  

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14 

 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก  

ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14 ท่อ คสล. 
0.60 ม.    ยาว 200.00 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
ทต.บ้านตาดก าหนด) 

428,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมอดินแดง (เลยีบ
คลองชลประทาน)        
หมู่ที่ 15 

 

- เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมอดินแดง (เลยีบคลอง
ชลประทาน) หมู่ที่ 15 กว้าง 
4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมี
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 
780.00 ตรม. 

429,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 

 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก  

ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 ท่อ คสล. 
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.40 ม. 
ยาว 121.00 ม.(รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี ทต.บ้านตาด
ก าหนด)  

200,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเดิมโดย
เสรมิหินคลุกบดอัด
แน่น หมู่ 2             
บ้านหลุบหวาย 

 

- เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดมิโดย
เสรมิหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ 2 
บ้านหลุบหวายผิวจราจรหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ระยะทาง 410.00 
ม.   หรือมีพ้ืนท่ีลงหินคลุกบดอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 1,640.00  
ตร.ม.  

320,000 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด    
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย      
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ระยะทาง รวม 55.00 ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังหรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  220.00    
ตร.ม. 

130,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

12 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
และขยาย
ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก
บ้านสุข
สมบูรณ์        
หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 ผิว
จราจร คสล.กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ระยะทาง 14.50 ม. พร้อมรัศมีวงเลี้ยว หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 95.00 ตร.ม. ช่าง
ที่ 2 ผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ระยะทาง 3.00 ม. พร้อมรัศมวีงเลี้ยว หรือ
พื้นที่เทคอนไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม. ช่วงที่ 3 
ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทางรวม 728.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตรวมกันทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 
838.00 ตร.ม.  

450,000 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง (โดยวิธี 
Pavement In-
Place Recycling) 
บ้านศรีบุญเรือง           
หมู่ 11 

 

- เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไป-มาได้
สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling) 
บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ 11 ผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง
เฉลี่ย 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 5 ซม. 
ระยะทาง 688.00 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นท่ี
ปูผิวแอสฟัสติกคอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 4,816.00 ตร.ม. 

2,100,๐๐๐ 

 

- - - - ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

 

 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด     
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62  
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

14 ขุดลอกล าห้วย
หมากแข้ง (ท่อห้า) 
หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

- เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
และให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
ตลอดป ี

- ขุดลอกล าห้วยหมากแข้ง   
บ้านตาด หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 
14.00 เมตร ยาว 1,120 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-2.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้าน
ตาดก าหนด 

498,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - พัฒนาแหล่งน้ า
ล าห้วยหมาก
แข้ง 1 สาย 
กว้าง 14.00 
เมตร ยาว 
1,120 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.00-
2.50 เมตร  

น้ าในล าห้วยหมาก
แข้งไหลได้สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด         
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62  
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายทางบ้านสุข
สมบูรณ์ – บ้าน
อินทร์แปลง  

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายทาง
บ้านสุขสมบูรณ์ – บ้านอินทร์
แปลง กว้าง 5.00 เมตร    ยาว 
1,395 เมตร หนา 0.04 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 

2,159,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ก่อสร้าง   กว้าง 
5.00 เมตร       
ยาว 1,395 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61(บาท) ๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่น
คุ้มโนนมะเขือ ถึง 
อ่างเก็บน้ าหนอง
กลาง    หมู่ที่ 1      
บ้านตาด  

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นคุ้ม
โนนมะเขือ ถึง อ่างเก็บน้ าหนอง
กลาง หมู่ที่ 1 บ้านตาด กว้าง 
4.00 – 5.00 เมตร ยาว 
534.00 เมตร ความหนาผิว
จราจร 0.20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด  

500,000  
(เงินทุน ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง 
กว้าง 4.00 – 
5.00 เมตร   
ยาว 543.00 
เมตร ความหนา
ผิวจราจร 0.20 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก
และมีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหลัง
โรงเรียนอดุรธรรมา
นุสรณ์ หมู่ที่ 14 
บ้านตาดใต้  

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลังโรงเรียนอดุรธรรมา
นุสรณ์ หมู่ที่ 14บ้านตาดใต้ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 57 
เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

143,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง   
กว้าง 5.00 
เมตร    ยาว 
57 เมตร ความ
หนาผิวจราจร 
0.15 เมตร  

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก
และมีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านตาด 
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยหลังสถานีวิทยุเสียง
ธรรมปริมาณงานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมรัศมีวง
เลี้ยวหรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 688 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

359,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง   
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 165 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมรัศมี
วงเลี้ยวหรือพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 688 ตาราง
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาด  

หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยหลังสถานีวิทยุเสียง
ธรรม – บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์  
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 74 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 296.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

139,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง   
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 74 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 296.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

20 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริม
เหล็กสายทางซอยร้านเย็บผ้า 
ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง
รวม 218.00 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

457,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางรวมที่
ได้รับการก่อสร้าง   
218.00 เมตร 

น้ าไหลไดส้ะดวก 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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

21 ต่อเติมความ
กว้างผิวจราจร
และซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้าน
ตาด หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ต่อเติมความกว้างผิวจราจรและ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสามแยกทางโค้งสะพาน-
บ้านอาจารย์สุเทพ  ปริมาณงานผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 1.00 เมตร 
ระยะทางรวม 197.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงถนนเดิม 
152.00 ตารางเมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตรวมกันไม่ น้อยกว่า 
349.00 ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลบ้าน
ตาดก าหนด 

193,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การก่อสร้าง   
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 74 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 296.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

22 ปรับปรุงถนน 

ลาดยางโดยวิธี 
PAVEMENT IN-
PLACE 
RECYCLING 
บ้านตาด หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING สายทางบ้านตาด 
(คุ้มท่อห้า) – นิคมผ่านศึก 
ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 
7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร
ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

1,244,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมและเสริม
ผิวทาง 

ลาดยาง กว้าง 
7.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 
เมตร ระยะทาง 
0.350 กิโลเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

23 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาด    
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

วางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริม
เหล็กสายทางบ้านตาด-ห้วยท่อ
ห้า ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง
ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 355.00 
เมตร พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด) 

825,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 
355.00 เมตร 

น้ าไหลไดส้ะดวก 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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

24 ปรับปรุงถนนเดมิ
โดยเสรมิหินคลุก
บดอัดแน่นบ้าน
หลุบหวาย     
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหิน
คลุกบดอัดแน่นสายทางซอยคุม้
ทางโค้งไปบ้านป่าขาม ปรมิาณ
งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ระยะทางรวม 1,100.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 4,400.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

819,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การปรับปรุงถนน 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ระยะทาง
รวม 1,100.00
เมตร หรือมีพื้นท่ี
ลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 4,400.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

25 ปรับปรุงถนนเดมิ
โดยเสรมิหินคลุก
บดอัดแน่นบ้าน
หลุบหวาย     
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหินคลุก
บดอัดแน่นสายทางซอยวัดวุฒิวงส์
สุขยารามถึงโรงสูบน้ าปริมาณงาน
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง
รวม 380.00เมตร หรือมีพื้นท่ีลง
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,900.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

346,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การปรับปรุงถนน 
กว้าง 5.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ระยะทาง
รวม 380.00
เมตร หรือมีพื้นท่ี
ลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,900.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

26 ปรับปรุงถนนเดมิ
โดยเสรมิหินคลุก
บดอัดแน่นบ้าน
หลุบหวาย     
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหิน
คลุกบดอัดแน่นสายทางแยกทาง
หลวงชนบท 2316 ถึงสวนยาง
ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ระยะทางรวม 
205.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีลง
หินคลุกไม่น้อยกว่า 820.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

152,000
(เงินทุนส ารอง) 

- - - - ระยะทางที่ได้รับ
การปรับปรุงถนน 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ระยะทาง
รวม 205.00
เมตร หรือมีพื้นท่ี
ลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 820.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



242 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

27 ปรับปรุงผิว
จราจรเดิมโดย
เสรมิแอสฟัลท ์

ติกคอนกรีตและ
วางรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง
หล่อส าเร็จบ้าน
นิคมผ่านศึก 1 
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-
มา ได้
สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิโดยเสริมแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตและวางรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จสายทางผ่าน
ศึก 1-ผ่านศึก 4 ปริมาณงานผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 5 เซ็นตเิมตร ระยะทาง 60.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีปูแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตรและวาง
รางระบายน้ าคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝา 
ยาวรวม 27.00 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ รายละเอยีด
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลบา้นตาด
ก าหนด) 

181,000 

(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ปรับปรุง
ผิวจราจรเดิมโดยเสริม
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
และวางรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรงหล่อ
ส าเรจ็ กว้าง 6.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 5 
เซ็นติเมตร ระยะทาง 
60.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 
36.00 ตารางเมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก
และมีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

28 ปรับปรุงผิว
จราจรเดิมโดย
เสรมิแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตบ้าน
นิคมผ่านศึก 1 
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรเดมิโดยเสริม
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ทางผ่านศึก 1-บ้านศรีบุญเรือง 
ปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 5 เซ็นตเิมตร ระยะทาง 
360.00 เมตร และปผูิวบริเวณ
ทางแยกหรือมีพื้นท่ีผิวแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,560.00 ตารางเมตรพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

520,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ปรับปรุง
ผิวจราจรเดิมโดยเสริม
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 5 
เซ็นติเมตร ระยะทาง 
360.00 เมตร และปู
ผิวบริเวณทางแยก
หรือมีพ้ืนท่ีผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,560.00
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61   
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนิคมผ่านศึก 2 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยบ้านนายอนันต์ ลุ
พรหมมา ปริมาณงานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

300,000 

(เงินทุนส ารอง)    

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ก่อสร้าง กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 145 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
580.00 ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนิคมผ่านศึก 2
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางซอยโรงงาน
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 117.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 409.50 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

198,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ก่อสร้าง กว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 117 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
409.50 ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63(
บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น บ้าน
นิคมผ่านศึก 2  
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายทางบ้านนิคมผ่านศึก 2 – 
บ้านอินทร์แปลงปริมาณงาน
ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1,430.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลงดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 5,720.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด  

770,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ก่อสร้าง กว้าง 4.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร ระยะทาง 
1,430.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลงดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
5,720.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

32 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตอัดแรง
หล่อส าเร็จ   บ้าน
กกสะทอนหมู่ที่ 5 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จ 
สายทางซอยนายเตียง-บ้าน
นางประไพร ปริมาณงาน 
ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.58 เมตร ยาว 238.00 
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด) 

500,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางรวมที่ไดร้ับ
การก่อสร้าง ยาว 
238.00 เมตร 

น้ าไหลไดส้ะดวก 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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

33 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางรางระบาย
น้ าคอนกรีตอัดแรง
บ้านนิคมผ่านศึก 3 
หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวาง
รางระบายน้ าคอนกรีตอดัแรง 
สายทางสี่แยกศาลาประชาคม 
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรระยะทาง 67.00 เมตร 
และรัศมีวงเลีย้ว หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 370.00 
ตารางเมตร  

497,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ก่อสร้าง กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 
67.00 เมตร และ
รัศมีวงเลีย้ว หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 370.00 
ตารางเมตร  

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

34 (ต่อ)      ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และวางราง
ระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรงบ้านนิคม
ผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 

 วางรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง 
ขนาด 0.58x0.60 เมตร และฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
138.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 

     วางรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 
0.58x0.60 เมตร 
และฝาปิดคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ระยะทาง 
138.00 เมตร พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

  

 
 
 
 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

35 ปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร
โดยเสรมิหินคลุก
ปรับเกรดเกลีย่
บ้าน   ป่าขาม  
หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตรโดยเสริมหินคลุกปรบั
เกรดเกลี่ย สายทางบ้านนายอุดม 
ทิพผาทอง ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 
265.00 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 231.00 
ลูกบาศก์เมตร  (หลวม)พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 

164,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ปรับปรุงกว้างเฉลีย่ 
3.50 เมตร ระยะทาง 
265.00 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 231.00 
ลูกบาศก์เมตร  
(หลวม) 

 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



251 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

36 ปรับปรุงถนนดิน
เดิมโดยเสรมิหิน
คลุกบดอัดแน่น
บ้านป่าขาม      
หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนดินเดิมโดยเสรมิ
หินคลุกบดอดัแน่น สายทางซอย
แยกทางหลวงชนบท 2316 ถึง
เขต อบต.หนองไฮ ปริมาณงาน
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 390.00 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,950.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 

353,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ปรับปรุงกว้างเฉลีย่ 
5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
390.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,950.00 
ตารางเมตร  

 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



252 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61    
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอินทร์แปลง 
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางซอยนายสมนึก 
ค าปัน ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 340.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด  

174,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ปริมาณ
งานผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
85.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 340.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62  
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอินทร์แปลง 
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยนายสมหมาย บัว
บน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 85.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
340.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

174,000
(เงินทุน
ส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ปริมาณ
งานผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
85.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 340.00 
ตารางเมตร 

 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



254 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

39 ต่อเติมความกว้าง
ผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอินทร์แปลง   
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
หน้าศาลปู่ยา่-ทางโค้งสะพาน 
ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต 
กว้าง 1.20-2.00 เมตร 
ระยะทางรวม 200.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 335.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

149,000
(เงินทุน
ส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ต่อเติมความกว้างผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 
1.20-2.00 เมตร 
ระยะทางรวม 
200.00 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 335.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



255 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

40 ต่อเติมความกว้าง
ผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านอินทร์แปลง
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ถนนภายในหมู่บ้าน ปรมิาณงาน
ผิวจราจรคอนกรตี กว้าง 1.00 
เมตร ระยะทางรวม 593.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
593.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

300,000 

(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ต่อเติมความกว้างผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 
1.00 เมตร ระยะทาง
รวม 593.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 593.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



256 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62  
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

41 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตอัดแรง
หล่อส าเร็จ บ้าน
โนนเดื่อ หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรงหล่อส าเรจ็ สายทางซอย
ประตเูข้าวัดบ้านโนนเดื่อ 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก0.58 เมตร ยาว 
238.00 เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

500,000 

(เงินทุน
ส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรงหล่อ
ส าเรจ็ กว้าง 0.60 
เมตร ลึก0.58 เมตร 
ยาว238.00 เมตร 

น้ าไหลไดส้ะดวก กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 



257 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63(
บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

42 ต่อเติมความกว้าง
ผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขสมบูรณ์    
หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุข
สมบูรณ-์อินทร์แปลง ปริมาณ
งานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 
1.00 เมตร ระยะทางรวม 
1,230.00 เมตร  ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,230.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

623,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ต่อเติมความกว้าง 
1.00 เมตร ระยะทาง
รวม 1,230.00 
เมตร  ความหนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,230.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



258 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

43 ปรับปรุงถนนเดมิ
โดยเสรมิหินคลุก
บดอัดแน่นบ้านศรี
บุญเรือง หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหิน
คลุกบดอัดแน่นสายทางซอยดิน
หนองแดนเหนือ ปริมาณงานผิว
จราจรหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.18 เมตร 
ระยะทาง 570.00 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 
2,580.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

491,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ปรับปรุงถนนเดมิโดย
เสรมิหินคลุกบดอัด
แน่นสายทางซอยดิน
หนองแดนเหนือ 
ปริมาณงานผิวจราจร
หินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.18 
เมตร ระยะทาง 
570.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 2,580.00 
ตารางเมตร 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

44 วางรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง
พร้อมฝารางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านนิคม
ผ่านศึก 4        
หมู่ที่ 12 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

วางรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง
พร้อมฝารางระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายทางผ่านศึก 4 ช่วง
บ้านนายอุ่นถึงบ้านนางสุดสาคร 
ปริมาณงานรางระบายน้ าคอนกรตี
อัดแรง ขนาด 0.58x0.60 เมตร 
พร้อมฝารางระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็กระยะทางรวม 230.00 
เมตร และบ่อพักน้ าคอนกรตีเสริม
เหล็ก  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

467,000
(เงินทนุส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการวาง
รางระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  ปริมาณงานราง
ระบายน้ าคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 0.58x0.60 
เมตร พร้อมฝาราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กระยะทางรวม 
230.00 เมตร และบ่อ
พักน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



260 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62  
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนนเดมิ
โดยเสรมิหินคลุก
บดอัดแน่นบ้าน
นิคมผ่านศึก 4  
หมู่ที่ 12 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหิน
คลุกบดอัดแน่นสายทางซอย อผ
ศ. ปริมาณงานผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 665.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด)  

91,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ได้รับการ
ปรับปรุงถนนเดมิโดย
เสรมิหินคลุกบดอัดแน่น
ปริมาณงานผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 133.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลงหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
665.00 ตารางเมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



261 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

46 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต บ้านเครือหวาย
ดิน หมู่ที่ 13 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท ์

ติกคอนกรีตสายทางแยกเข้าวดั
ป่า ปริมาณงานขนาด กว้าง 
4.00 เมตร ความยาว360.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

491,000
(เงินทุน
ส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท ์

ติกคอนกรีต ปรมิาณ
งานขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ความยาว
360.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

 

 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



262 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตาดใต้       
หมู่ที่ 14 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยบ้านดาษต ารวจคม
สันต์ ปรมิาณงานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 220.00 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
890.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

495,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
220.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 890.00 ตาราง
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



263 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตาดใต้       
หมู่ที่ 14 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยหลังโรงเรียนอุดร
ธรรมานสุรณ์ปรมิาณงานขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 500.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นท่ีจราจรไม่น้อย
กว่า 2,500.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

1,305,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงานความกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 
500.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพื้นท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,500.00 
ตารางเมตร   

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



264 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

49 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ ากลมคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านตาด
ใต้ หมู่ท่ี 14 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

ก่อสร้างท่อระบายน้ ากลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด 
ปริมาณงานก่อสร้างท่อระบาย
น้ ากลมคอนกรตี ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาว 235.00 ท่อนพร้อมบ่อพัก
คอนกรีต จ านวน23 บ่อ และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

500,000
(เงินทุนส ารอง) 

 

- - - - ระยะทางที่ก่อสร้าง ท่อ
ระบายน้ ากลมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ยาว 
235.00 ท่อนพร้อมบ่อ
พักคอนกรีต จ านวน 
23 บ่อ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



265 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

50 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตาดใต้       
หมู่ที่ 14 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางซอยตรงข้าม
ตลาดตราชู-หนองขี้อ้นปริมาณ
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา
0.20 เมตร ความยาว 50.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด  

118,000 

 

- - - - ระยะทางที่ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร หนา
0.20 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 200.00 ตาราง
เมตร 

 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 15           
บ้านมอดินแดง 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้างวัดป่ามอดินแดง
ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา0.15 เมตร ความ
ยาว 224.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
896.00 ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด  

500,000 

 

- - - - ระยะทางที่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 
224.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 896.00 
ตารางเมตร   

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



267 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

52 ปรับปรุงถนนเดมิ
โดยเสรมิคันดิน หมู่
ที่ 16 บ้านโนนเดื่อ
พัฒนา 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมคัน
ดิน สายทางข้างวัดป่ากกสะ
ทอนถึงทางแยกโนนเดื่อ-สุข
สมบูรณ์ ปรมิาณงานดินถมคัน
ทาง กว้าง 6.00 เมตร หนา 
0.45 เมตร ระยะทาง 
1,600.00 เมตร หรือมีปรมิาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,320.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด)  

481,000 

 

- - - - ระยะทางที่ปรับปรุง
ถนนเดิมโดยเสรมิคันดิน 
ปริมาณงานดินถมคัน
ทาง กว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.45 เมตร
ระยะทาง 1,600.00 
เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
4,320.00 ลูกบาศก์
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตาด  หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้น้ า
ไหลได้
สะดวก 

-  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทาง
ซอยคุ้มพ่อจูม แสนบญุเมือง – สาม
แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 167 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล.จ านวน 17 บ่อและเท
คอนกรีตหลังท่อ (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

- 375,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชน 
เด็กและ
เยาวชนมีที่
ออกก าลัง
กาย 

- ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน
หลุบหวาย สายทางศาลาประชาคม     
คุ้มทางโค้ง กว้าง 16 เมตร ยาว 16 
เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 256 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

- 106,800 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน 
เด็กและ
เยาวชนมีที่
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



270 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก     หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวก
และมีความ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายทางที่นานายสวรรค์ สารคณุ ถึง
โรงสูบน้ าประปาบ้านหลุบหวาย    
ผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
250 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 
(ตามแบบที่ ทต.ก าหนด) 

- 134,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง ถนนดิน
เดิมด้วยหินคลุก
บดอัดแน่น      
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
เดิมโดยเสรมิหินคลุกบดอัดแน่น หมู่
ที่ 2 บ้านหลุบหวาย สายทางที่นา
นายสวรรค์ สาระคณุถึงโรงสูบ
น้ าประปาบ้านหลุบหวาย ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ระยะทาง 97 เมตร หรือมีพื้นท่ีลง
หินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า 485 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

- 119,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้าง
วางรางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง
พร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

- ก่อสร้างวางรางระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านผ่านศึก 1สายทางบ้าน
นายยศ โพอินทร์ถึงสะพานที่นานาย
สมพงษ์ จ างูเหลือม รางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.58x0.60 
เมตร พร้อมฝารางระบายน้ า คสล.
ระยะทางรวม 190 เมตร (ตามแบบ
ที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

- 378,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.     
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปเมรวุัด
ธรรมโยธินนิวาส  หมู่ที่ 3 บ้านผ่าน
ศึก 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรอื
มีพื้นท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 466 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.
บ้านตาดก าหนด) 

- 208,900 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.     
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้าน
ผ่านศึก 1 สายทางไปเมรุวดัธรรม
โยธินนิวาส กว้าง 4 เมตร ยาว 
77.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีจราจรไม่
น้อยกว่า 310 ตารางเมตร  (ตาม
แบบแปลนท่ี ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 162,700 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนดิน
เดิมด้วยหินคลุก 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดมิด้วยหิน
คลุกปรับเกรดเกลี่ย หมู่ที่ 4 บ้าน
ผ่านศึก 2 สายทางไปนาคุม้
พรสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 
500 เมตร ลงหินคลุกปรบัเกรด
เกลี่ยแต่งปริมาณ  263 ลูกบาศก์
เมตร (หลวม) หรือมีพ้ืนท่ีลงหินคลุก
ปรับเกลีย่แต่งไม่น้อยกว่า 1,750 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.
บ้านตาดก าหนด) 

- 175,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้าง
ต่อเติมความ
กว้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
ผ่านศึก 2 สายทางซอยไปบ้านนิคม
ทหารผ่านศึก 1  หมู่ที่ 3 ผิวจราจร  
คสล.กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร และลงดินถมคันทาง
ปริมาณไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์
เมตร (หลวม) (ตามแบบท่ี ทต.บ้าน
ตาดก าหนด) 

- 200,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เป็นที่ประชุม
และท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างปรับปรุงต่อเตมิศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน  
(ตามแบบที่ ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 375,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เป็นที่ประชุม
และท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
ผ่านศึก 3 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเหลก็
มุงด้วยแผ่นเมทัลชีท  (ตามแบบที ่
ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 400,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี    

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

4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบด
อัดแน่น หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่
ที่ 7 บ้านป่าขาม สายทางนานายสุ
พจน์  ผิวจราจรกว้าง 3 – 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
1,250 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่ ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 171,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบด
อัดแน่น หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่
ที่ 7 สายทางนานายบวร งามใหญ ่
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่
จราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร(ตามแบบแปลนท่ี ทต.บ้านตาด
ก าหนด) 

- 199,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้าง
ต่อเติมความ
กว้างผิวจราจร
ถนน คสล.      
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านอินทร์แปลง 
สายทางบ้านนางทองดี แสนเย็น 
กว้าง 1 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 103 ตาราง
เมตร  (ตามแบบแปลนที่ ทต.บ้าน
ตาดก าหนด) 

- 52,500 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนดิน
เดิมด้วยหินคลุก 
หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดมิด้วยหิน
คลุก หมู่ที่ 8 สายทางภายใน
หมู่บ้านอินทร์แปลง ผิวจราจรกว้าง 
4-5 เมตร ยาว 1,338 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีจราจรไม่
น้อยกว่า6,021 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนที่ ทต.บ้านตาดก าหนด) 

 

- 317,500 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง
ชนิดหล่อส าเร็จ
บ้านโนนเดื่อ   
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัด
แรงชนิดหล่อส าเร็จ หมู่ที่ 9 บ้าน
โนนเดื่อ สายทาง จากประตูวัดโนน
เดื่อ-สามแยกบ้านนางสุมาลี จันทน์
ไพสณฑ์ กว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.58 เมตร ยาว 226 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่ ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 453,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้าง
รั้ว คสล.รอบ
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 10 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านสุข
สมบูรณ์ (ตามแบบแปลนที่ ทต.บา้น
ตาดก าหนด) 

- 370,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ทรัพย์สินต่างๆ 
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้าง
ต่อเติมความ
กว้างผิวจราจร
ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บ้าน
ศรีบุญเรือง สายทางบ้านนาย
สงกรานต์ ขันตี  ถึงวัดไชยราษฎร์
บ ารุง กว้าง 1 เมตร  ยาว 769 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.20 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 789 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.
บ้านตาดก าหนด) 

- 389,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



286 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.     
หมู่ที่ 13 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
เครือหวายดิน สายทางไปบ้านโนน
สูง  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่ ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 375,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



287 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนดิน
เดิมด้วยหินคลุก
บดอัดแน่น     
หมู่ที่ 14 

 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดมิด้วยหิน
คลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 บ้านตาด
ใต้ สายทางทุ่งกว้างไปหลุบแก ผิว
จราจรหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
543 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า  2,715 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.
บ้านตาดก าหนด) 

- 375,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



288 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน         
หมู่ที่ 15  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เป็นที่ประชุม
และท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

 

ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 
บ้านมอดินแดง จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนที่ ทต.บา้นตาด
ก าหนด) 

- 375,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



289 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน       
หมู่ที่ 16 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา สาย
ทางซอยบ้านนางอุไร ขันซ้าย ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 72 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร มีไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่ ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 124,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



290 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 16 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา สาย
ทางซอยบ้านนายสมหวัง นามณีชม 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 86 ตาราง
เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่ ทต.บา้นตาด
ก าหนด) 

- 43,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนดิน
เดิมด้วยลูกรัง 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดมิด้วย
ลูกรัง สายทางข้างวัดป่ากก 

สะทอนถึงทางแยกโนนเดื่อ-สุข
สมบูรณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลงลูกรังไม่น้อยกว่า 
9,600 เมตร (ตามแบบแปลนที่ 
ทต.บ้านตาดก าหนด) 

- 208,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรด้วย
หินคลุก บ้านตาด
หมู่ที่ ๑  

 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
ด้วยหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ ๑ สาย
ทาง ซอยข้างลานมัน บ้านตาด หมู่ที่ 
๑  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
๔ . ๐ ๐  เ ม ต ร  ร ะ ย ะ ท า ง ร ว ม 
๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

474,000
(เงินสะสม) 

 

- - - - ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 



293 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรด้วย
ดินถมบดอัดแน่น     
บ้านตาดใต้    
หมู่ที่ ๑4  

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วย
ดินถมบดอัดแน่น บ้านตาดใต้ หมู่ที่ ๑4 
สายทาง บ้านตาดใต้ หมู่ที่ ๑4  (หลุบแก) 
– บ้านสุขสมบูรณ์  หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน 
ผิ วจราจรดินถม กว้ าง  ๕ .๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ 
เมตร หรือพื้นที่ล งดินถมไม่น้อยกว่ า 
๕,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด) 

456,000
(เงินสะสม) 

 - - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



294 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

79 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้น้ าไหล
ได้สะดวก 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บ้านตาด หมู่ที่ ๑ สายทาง คุ้มดงป่าเตย  
บ้านตาด หมู่ที่ ๑  ปริมาณงาน กว้าง 
๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๕ เมตร ระยะทาง 
๓๔๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด) 

894,000
(เงินสะสม) 

 - - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



295 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61  
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหนิคลุก
สายทางบ้านตาด – อ่างเก็บน้ าบ้านจั่น ผิว
จราจรกว้าง 4.5-5 เมตร ระยะทางรวม 
850 เมตร หรือมีพื้นท่ีลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 4,250 ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด) 

500,000
(เงินสะสม) 

- - - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



296 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

81 โครงการซ่อม
สร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นอด.ถ.
128-03 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.128-
03  (สายทางบ้านตาด-บ้านหนอง
ไฮ) หมู่ที่ 1 บ้านตาด-หมู่ที่ 6 บ้าน
นิคมทหารผ่านศึก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร หนา 0.04 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  

- 9,941,000เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



297 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

82 โครงการซ่อม
สร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นอด.ถ.
128-04 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. 128-
04 (สายทางสามแยกคุ้มโนน
มะเขือ-บ้านหนองหูลิง)  หมู่ที่ 1 
บ้านตาด-หมู่ที่ 12 บ้านนิคมทหาร
ผ่านศึก 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,350 เมตร  หนา 0.04 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  

- 9,972,000เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



298 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

83 โครงการปรับปรุง
ถนนเดิมโดย
เสรมิหินคลุกบด
อัดแน่น หมู่ที่ 5 
บ้านกกสะทอน 

- เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนเดมิโดยเสริมหินคลุกบดอัด
แน่น สายทางซอยตรงข้ามส านักงาน 
ทต.บ้านตาด หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน 
ผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.84 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 805 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 
3,901.20 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 

- 435,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

84 โครงการวางราง
ระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง
ส าเรจ็รูปพร้อม
ฝารางระบายน้ า 
คอนกรีต
ส าเรจ็รูป หมู่ที่ 1
บ้านตาด 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

วางรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง
ส าเรจ็รูปพร้อมฝารางระบายน้ า 
คอนกรีตส าเร็จรูป หมู่ที่ 1 สายทางสาม
แยกบ้านตาดไปนิคมทหารผ่านศึก ราง
ระบายน้ าคอนกรีตอัดแรงส าเร็จรปู
พร้อมฝารางระบายน้ า คอนกรีต
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.58x0.60 เมตร 
พร้อมฝารางระบายน้ าคอนกรตีส าเร็จรูป 
ระยะทางรวม 40 เมตร และบ่อพักน้ า 
คสล.พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
(ตามแบบที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด)  

- 114,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



300 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

85 โครงการวางราง
ระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง
ส าเรจ็รูปพร้อม
ฝารางระบายน้ า 
คอนกรีต
ส าเรจ็รูป หมู่ท่ี 5 
บ้านกกสะทอน 

- เพื่อให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

วางรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง
ส าเรจ็รูปพร้อมฝารางระบายน้ า 
คอนกรีตส าเร็จรูป หมู่ที่ 5 บ้านกกสะ
ทอน สายทางหน้าบ้านนางค าฟอง  
มาตรผาง รางระบายน้ าคอนกรตีอัดแรง
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.58x0.60 เมตร 
พร้อมฝารางระบายน้ าคอนกรตีส าเร็จรูป 
ระยะทางรวม 140  เมตร และบอ่พัก
น้ า คสล. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแบบท่ี ทต.บ้านตาด
ก าหนด) 

- 363,000 

 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

86 โครงการวางราง
ระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง
ส าเรจ็รูปพร้อม
ฝารางระบายน้ า
คอนกรีต
ส าเรจ็รูป หมู่ท่ี 1 
บ้านตาด 

 เพื่อให้น้ าไหล
ได้สะดวก 

วางรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง
ส าเรจ็รูปขนาด 0.58x0.60 เมตร 
พร้อมฝารางระบายน้ า คอนกรีต
ส าเรจ็รูป ระยะทางรวม 40 เมตร  
และบ่อพักน้ า คสล. สายทางสามแยก
บ้านตาดไปนิคมทหารผ่านศึกพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ตามแบบ
ที่ ทต.ก าหนด)  หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

- 110,000   
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินใหม่   
หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดินใหม่  สายทางถนน
บ้านตาด - บ้านสุขสมบูรณ์ แยกไร่
นายสมหมาย  พิมพ์ศรี   ถึง ไร่นาง
บุญหลาย  ละโยธี      ผิวจราจรดนิถม 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลงดินถมไม่น้อยกว่า 
9,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ            
(ตามแบบที่ ทต.ก าหนด)             
หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

- 500,000  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก    
หมู่ที่ 7        
บ้านป่าขาม 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ 
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  สายทางนานาย
บวร – ต าบลหนองไฮ  ผิวจราจรหิน
คลุกบดอัดแน่น    กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางรวม    400 เมตร หรือมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,600 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  (ตามแบบท่ี ทต.ก าหนด)    
หมู่ที่ 7  บ้านป่าขาม 

- 400,000  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก    
หมู่ที่ 7        
บ้านป่าขาม 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ 
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  สายทางบ้าน
นายใจ  พละพงศ์  ผิวจราจรหินคลุก
บดอัดแน่น กว้าง 5 เมตร ระยะทาง
รวม 447 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลงหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  2,235 ตารางเมตร             
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
(ตามแบบที่ ทต.ก าหนด)  หมู่ที่ 7  
บ้านป่าขาม 

- 500,000  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



305 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบด
อัดแน่น  หมู่ที่ 
10 บ้านสุข
สมบูรณ ์

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  สาย
ทางซอยบ้านนางทองม้วน ผิวจราจร
หินคลุกบดอดัแน่น กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางรวม 135 เมตร หรือมพีื้นที่
ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 540 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  (ตามแบบท่ี ทต.ก าหนด) 
หมู่ที่ 10  บ้านสุขสมบูรณ ์

- 138,000  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



306 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก    
หมู่ที่ 10     
บ้านสุขสมบูรณ ์

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา       
ได้สะดวกและ     
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  สายทางซอย
เยื้องบ้านผู้ใหญ่บ้าน ผิวจราจร    หิน
คลุกบดอัดแน่น  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางรวม 1,170 เมตร หรือมี
พื้นที่ ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,680 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  (ตามแบบท่ี ทต.ก าหนด) 
หมู่ที่ 10 บ้านสุขสมบูรณ ์

- 1,170,000
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



307 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบด
อัดแน่น        
หมู่ที่ 10      
บ้านสุขสมบูรณ ์

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา       
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  สาย
ทางซอยฟาร์มไก่ ผิวจราจรหินคลกุบด
อัดแน่น กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 
92 เมตร หรือมีพื้นท่ีลงหินคลุกไม่
น้อยกว่า 368 ตารางเมตร (ตามแบบ
ที่ ทต.ก าหนด) หมู่ที่ 10 บ้านสุข
สมบูรณ ์

- 92,000    
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



308 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้าน
มอดินแดง      
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง  ทางเข้าประปาหมู่บ้าน ผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ระยะทางรวม       68 เมตร  ความ
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ (ตามมาตรฐานทางหลวง
ชนบท) 

- 150,000  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

- - - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



309 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  เริ่มจากน้ี 
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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564       
(บาท) 

2565  
(บาท) 

94 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 16 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา 
สายทางถนนลาดยางบ้านนาง
จิราภรณ์  แซ่โง้ว  ถึงทางแยก
ตอสีเสียด กว้าง 8 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

- - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



310 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้น้ าไหล
ได้สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า สายทางบ้าน
นางไท  สุวอ  ถึงบ้านนางแก้ว       
ศรีพระลาน ระยะทาง 140 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า หมู่
ที่ 16 

เพื่อให้น้ าไหล
ได้สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า สายทางบ้าน
นายสุพจน์  ศรตีระการ ถึงถนนใหญ่ที่
นายอาคม 

  500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



311 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.      
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 4 สายทาง
ข้างวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้น้ าไหล
ได้สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า สายทางข้างวัด
ยาว 60 เมตร      

- - 350,000 350,000 350,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



312 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

99 โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สาย
ทางบ้านผ่านศึก 2 บ้านผ่านศึก 3  
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

- - 180,000 180,000 - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

100 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สาย
ทางซอยบ้านยายเถิง     กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร 

- - 110,000 110,000 - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



313 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.      
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      ได้
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 
สายทางบ้านนายณรงค์      
กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร 

- - 250,000 250,000 - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.      
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      ได้
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
สายทาง   บ้านนางทิน     
(ทางโค้ง) ถึงป่าช้าบ้านตาด 
กว้าง 4 เมตร                
ยาว 400 เมตร 

- - 835,000 835,000 - ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



314 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565
(บาท) 

103 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนายต๋อย  แสน
ภักดี   กว้าง 4 เมตร ยาว 
40 เมตร 

- - 83,000 83,000 83,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

104 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง   หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง. หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนางส ารวย  
เพชรสุนทร  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - 84,000 84,000 84,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



315 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

105 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง. หมู่ที่ 1 สาย
ทางบ้านนางแสงจันทร์ ม่วงสุราช      
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 

- - 112,000 112,000 112,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

106 โครงการลงหิน
คลุก  หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ลงหินคลุก หมู่ที่ 15 สายทาง
เลียบคลองชลประทาน กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



316 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

107 โครงการขุดลอก
คลองดงค า    
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกคลองดงค า         
หมู่ที่ 15 

- - 400,000 400,000 400,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า     
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า     
หมู่ที่ 15 สายทางภายใน
หมู่บ้าน เลยีบถนน 2316 

- - 400,000 400,000 400,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



317 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565  
(บาท) 

109 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า     
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า    
หมู่ที่ 10 สายทางภายใน
หมู่บ้าน 

- - 600,000 600,000 600,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
10  สายทางซอยบ้านนาง
กัญณิช จินดา คุ้มโนนหอม   
กว้าง 4 เมตร             
ยาว 100 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

111 โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก.       
หมู่ที่ 10  สายทางเลยีบห้วย
โตนช้าง จากนาพ่อสีถึงนานาง
บัวพันธ์   กว้าง 4 เมตร    
ยาว 800 เมตร 

- - 700,000 700,000 700,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

112 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 10  
สายทางซอยสวนยาง (ซอย
บ้านนางสมจิตร)  กว้าง 4 
เมตร    ยาว  150 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



319 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

113 โครงการขุดลอก
หนองบึงและ
ก าจัดวัชพืช    
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้หนองบึงมี
ความสะอาด
ปราศจากวัชพืช
ปกคลุม 

ขุดลอกและก าจัดวัชพืชหนองบึง   
หมู่ที่ 16 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

หนองบึงมี
ความสะอาด
ปราศจาก
วัชพืชปกคลุม 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

114 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า     
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า      
หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนาย 
ค าเกาะ   สุรินทะรัตน์  ถึง
บ้านนางทอง  พันโภคา  
ระยะทาง 500 เมตร 

- - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า     
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า    
หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนาง
จิตรวดี บญุหลาว  ถึงบ้าน
นางบุญไทย  โคช  
ระยะทาง 500 เมตร 

- - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

116 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า     
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า     
หมู่ที่ 12 สายทางบ้าน  
ร.ท.เดชา ทองมี  ถึงบ้าน
นางชะเอม  เสง่ียมวงศ์  
ระยะทาง 500 เมตร 

- - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

117 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า     
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า    
หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนาง
หวัน สุวรรณพรม  ถึงบ้าน
นายสมปอง แลพล  
ระยะทาง 120 เมตร 

- - 420,000 420,000 420,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

118 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูป  
ตัวยู  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   
หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนายสอน  
ขุนทุม ถึง บ้านนางส าราญ     
นามกัลยา  ระยะทาง  250 
เมตร 

- - 875,000 875,000 875,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

119 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูป  
ตัวยู หมู่ที่ 5 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   
หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนางบญุ
สม  ค าพลแสน ถึง บ้านนาง
ประไพ  พาชอบ  ระยะทาง  
50 เมตร 

- - 180,000 180,000 180,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565   
(บาท) 

120 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.     
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
หมู่ที่ 7 สายทางถนน 
2316 ด้านทิศเหนือ  
ระยะทาง  2,000 เมตร 

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.     
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 9 สายทางหน้าวดัโนน
เดื่อ ถึงป้ายบอกทางเข้า
บ้านโนนเดื่อ  ระยะทาง  
800  เมตร 

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63      
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565    
(บาท) 

122 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.     
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.หมู่ที่ 9 สายทาง
ซอยข้างวัดโนนเดื่อถึง
คลองชลประทาน  
ระยะทาง  500  
เมตร 

- - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.
สองข้างถนน       
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.สองข้างถนน  
หมู่ที่ 11 สายทาง
กลางหมู่บ้าน  
ระยะทาง 2,240  
เมตร 

- - 15,700,000 15,700,000 15,700,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าสอง
ข้างทาง       
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าสอง
ข้างทาง   หมู่ที่ 13 สาย
ทางภายในหมู่บ้าน  
ระยะทาง 400 เมตร 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

125 

 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า       
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า   
หมู่ที่ 14 สายทางหนอง
หมากแลน  ระยะทาง 
500 เมตร 

- - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

126 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 2  
สายทางบ้านนางสุปราณี 
เสง่ียม ถึงบ้านนายสุข ค า
วงษา   กว้าง 4 เมตร    
ยาว  1,000 เมตร 

- - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

127 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 2  
ภายในหมู่บ้านสายทางหลัง
วัด  วุฒิวงศ์  กว้าง 4 เมตร          
ยาว  1,000 เมตร 

- - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565  
(บาท) 

128 โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  
สายทางบ้านหลุบหวาย ถึง
บ้านอินทร์แปลง  หมู่ที่ 8  
กว้าง 5 เมตร         ยาว  
400 เมตร 

- - 440,000 440,000 440,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

129 โครงการต่อเติม
ความกว้างผิว
จราจร คสล  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ต่อเติมความกว้างผิวจราจร 
คสล  ข้างละ 1 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร สาย
ทางลัดถึงบ้านนายเคน สาม
มหากไทย 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565     
(บาท) 

130 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง (ก่อสร้าง
ใหม่)   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
(ก่อสร้างใหม่)   หมู่ที่ 3  
สายทางนานางละออง
แก้วมา  กว้าง 5 เมตร          
ยาว  500 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

131 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
3    สายทางหลักบ้าน
นายสมคดิ  แลพลถึงบ้าน
นางบุญโฮม  ศรีอาษา  
กว้าง 5 เมตร           
ยาว  100 เมตร 

- - 265,000 265,000 265,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

132 โครงการ
ก่อสร้างเสริมผิว
ถนนแอสฟัล    
ติกคอนกรีต        
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติก  
คอนกรีต  หมู่ที่ 3  สายทางจาก
สะพานคอนเวริ์ดผา่นบ้านนาย
ประสาน จ างูเหลือมถึงสามแยก
ซอยบ้านนายวีระยุทธ  เคหาไสย  
กว้าง 6 เมตร  ยาว  250 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

133 โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน        
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3       
สายทางบริเวณหลังราชภัฎนคิม
ทหารผ่านศึก  กว้าง 4 เมตร    
ยาว  400 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

134 โครงการขยาย
ถนน คสล.        
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างขยายถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  สายทางจากสาม
แยกถนนใหญ่ถึงบ้านนาง
วาส  สุวรรณมาลี     กว้าง 
12 เมตร  ยาว  500 เมตร 

- - 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

135 โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน        
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 5  
สายทางจากบ้านนางประไพ 
พาชอบเชื่อมเส้นทางบ้าน
หนองโสกดาว กว้าง 6 
เมตร ยาว  1,000 เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63              
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565     
(บาท) 

136 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
คสล.  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล.    
หมู่ที่ 5  สายทางบ้านนาง
วงเดือน เล็งไธสงค์ ถึง
บ้านนางมี พรแสน      
ยาว  300 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

137 โครงการ
ก่อสร้างดาด 
คสล.คันทาง   
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนทรุด 

ก่อสร้างดาด คสล.คันทาง    
หมู่ที่ 7 สายทางไปวัด 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ถนนไม่ทรุด
ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63   
(บาท) 

2564   
(บาท) 

2565  
(บาท) 

138 โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกเช่ือม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อม
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  สาย
ทางบ้านป่าขาม-บ้าน
อินทร์แปลง หมู่ที่ 8 
กว้าง 4 เมตร   ยาว  
2,000 เมตร 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

139 โครงการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
คสล.   หมู่ที่ 7  สายทาง
บ้านนายวิเชียร ศรีอาษา  
หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร   
ยาว  20 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

140 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 8  
สายทางข้างวัดอินทร์แปลง 
ถึงถนนอินทร์แปลง-สุข
สมบูรณ์ กว้าง 4 เมตร   
ยาว  500 เมตร 

- - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

141 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 
8  สายทางบ้านอินทร์
แปลง-บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 
2  จากบ้าน พ่อชม สา
ราษฎ์ ถึงนาพ่อสวัสดิ์   
หาญธงชัย กว้าง 8 เมตร       
ยาว 2,000 เมตร 

- - 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564    
(บาท) 

2565  
(บาท) 

142 โครงการบุกเบิก
ทางใหม่ หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

บุกเบิกทางใหม่  หมู่ที่ 8  
สายทางบ้านแมส่มหมาย 
บัวบุญ ถึงบ้านพ่อสมนึก  
ค าปัน ยาว 1,500 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

143 โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่
ที่ 8  สายทางบ้านแม่
อนงค์ สนามกลาง ถึงนา
พ่อเอ่น ศรีเชียงสา กว้าง 
4 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565
(บาท) 

144 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 9    
สายทางบ้านน้อยโนนดู่คุ้ม
ฝั่งคลอง  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

- - 110,000 110,000 110,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

145 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 9  
สายทางบ้านพ่อสวัสดิ์ ดง
เจริญ     กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 210,000 210,000 210,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



336 
 

 
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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63   
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

146 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่
ที่ 9  สายทางบ้านน้อย
โนนดู่บ้านพ่อล้วน สมีดี 
(คุ้มบ้านน้อยโนนดู่)  
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร 

- - 110,000 110,000 110,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

147 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
คสล.เป็นถนน
แอสฟัลติก    
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน คสล.เป็น
แอสฟัลติก  หมู่ที่ 11  
สายทางหลักถึงอ่างเก็บ
น้ ากุดลิงง้อ  กว้าง 6 
เมตร  ยาว 840 เมตร 

- - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

148 โครงการ
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่ 
11  สายทางจากวัดถึงบ้าน
นายส าเรียน  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - 450,000 450,000 450,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

149 โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ใหม่  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดินใหม่  หมู่ที่ 
11  สายทางจากบ้านนาย
สงกรานต์ ขันตี ถึงอ่างเก็บน้ า
กุดลิงง้อ  กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

150 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 11  
สายทางบ้านนายบญุจันทร์ 
เกาะแก้ว  กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - 420,000 420,000 420,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

151 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 13  
สายทางจากบ้านเครือหวาย
ดินไปบ้านโนนสูง กว้าง 5 
เมตร  ยาว 300 เมตร 

- - 800,000 800,000 800,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

149 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง      
หมู่ที ่13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 13  สายทาง
ภายในหมู่บ้าน กว้าง 
5 เมตร ยาว 300 
เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

150 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้ าและ
ต่อท่อน้ าประปา
ลงสระน้ า        
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
และต่อท่อน้ าประปา
ลงสระน้ า  

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

151 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.รอบๆ 
หนองแด่น  หมู่ที่ 14   
กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา 
ได้สะดวกและ
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

152 โครงการ
ก่อสร้างต่อเติม
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นที่ประชุม
และท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างต่อเติมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้าน
หลุบหวาย 

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63   
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565     
(บาท) 

153 โครงการ
ก่อสร้างต่อเติม 
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม     
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นที่ประชุม
และท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างต่อเติม 
ปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 7 
บ้านป่าขาม 

- - 300,000 300,000 300,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

154 โครงการขุดลอก
ห้วยสามพาด 
(ห้วยลาด)    
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

ขุดลอกห้วยสามพาด 
(ห้วยลาด)  หมู่ที่ 7 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าไหลได้
สะดวก 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565  
(บาท) 

155 โครงการก่อสร้าง
ต่อเติม ปรับปรุง 
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม      
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นที่ประชุม
และท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้าง ต่อเตมิ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ศาลาประชาคม
หลังเก่าพร้อมท ารั้ว 
คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้าน
สุขสมบรณ ์

- - 500,000 500,000 500,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้าง
ต่อเติม ปรับปรุง 
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม        
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นที่ประชุม
และท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้าง ต่อเตมิ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ศาลาประชาคม       
หมู่ที่ 13 บ้านเครือหวาย
ดิน 

- - 400,000 400,000 400,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



343 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

157 โครงการ
ก่อสร้างโรงจอด
รถภายใน
ส านักงาน ทต.
บ้านตาด 

เพื่อใช้เป็นที่จอด
รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์
ของประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ที่ ทต.  
บ้านตาด 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีน า
รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์
ที่มาติดต่อราชการ 

ประชาชนมีที่
จอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต ์

กองช่าง 

158 โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน 
คสล.เป็นถนนแอสฟัลติก 
สายทางคุ้มยีส่ิบ หมู่ท่ี 6   
กว้าง 6 เมตร             
ยาว 200 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565
(บาท) 

159 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุกเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6    
สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ท่ี 6    
ถึงหมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร       
ยาว 800 เมตร 

- - 900,000 900,000 900,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

160 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6    
สายทางซอยนายทองเหลือง 
ลักษณะ กว้าง 4 เมตร          
ยาว 200 เมตร 

- - 420,000 420,000 420,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



345 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

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

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

161 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6    
สายทางบ้านนายธนู ช่ืนใจ     
กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

162 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6    
สายทางบ้านนายทรงศักดิ์ พลน้ า
เที่ยง กว้าง 4 เมตร  ยาว 300 
เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



346 
 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  (Kpi) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565   
(บาท) 

163 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ที่ 
6    สายทางบ้านนายก าจร 
มณีรตัน์     กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

- - 140,000 140,000 140,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

164 โครงการปู
กระเบื้องศาลา
ประชาคม     
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นที่ประชุม
และท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ปูกระเบื้องศาลาประชาคม       
หมู่ที่ 6 บ้านผ่านศึก 3 

- - 100,000 100,000 100,000 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

165 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล.  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
สายทางถนนบ้านผ่านศึก 3 
ถึงบ้านผ่านศึก 2 (จาก
ศาลาประชาคม ถึงบ้านนาง
ตุ้มทอง  วรรณพงษ์  ยาว 
1,000 เมตร 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวก 

 

กองช่าง 

166 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
หลังโรงเรียนอุดรธรรมา
นุสรณ์ไปคุม้บ้านหนองเขื่อน
ฟ้า กว้าง  4  เมตร      
ยาว  120 เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

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 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ   ตัวชี้วัด  
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕61      
(บาท) 

๒๕62    
(บาท) 

๒๕63   
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

167 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
หลักเข้าหนองขี้อ้น  กว้าง  
4  เมตร  ยาว  800 เมตร 

- - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

168 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา      
ได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้าน ร.ต.ต.ภักดี  ขีระจิตต์ 
ไปบ้านหนองโสกดาว กว้าง  
4  เมตร   ยาว  120 เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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แบบ ผ 02 


