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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

                                                                                         ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                                        เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 

 6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                      
      6.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองหน้าคู 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หนองหน้าคู
ให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวและออก
ก าลังกายของ
ประชาชน 

ก่อสร้างทางเดิน วิ่งเพื่อ
ออกก าลังกายและทาง
รถจักรยานโดยปผูิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 
เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
พร้อมติดตั้งศาลาพักผ่อน 
ม้านั่ง ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- - 2,500,000 

 

2,500,000 

 

2,500,000 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

หนองหน้าคูมี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงามและมีที่
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

                               

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                               เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 

 4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณปูโภค สาธารณูปการ                                                                                      
       4.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14 สาย
ทางหลังโรงเรยีนอุดรธรร
มานุสรณ์ ไปบ้านหนอง
โสกดาว ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 820 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 
4,100 ตารางเมตร  

- - 

 

2,091,100 2,091,100 2,091,100 ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
                                                                                 ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                               เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 

 4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณปูโภค สาธารณูปการ                                                                                      
       4.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
เสรมิผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 11 บ้านศรีบุญเรือง 
สายทางบ้านครูวันจันทร์ 
ถึงอ่างเก็บน้ ากุดลิงง้อ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
720 เมตร หนา 0.05 
เมตร   

- - 

 

1,584,000 

 

1,584,000 

 

1,584,000 

 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ประชาชน
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                                เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 

 4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณปูโภค สาธารณูปการ                                                                                      
       4.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกล า
ห้วยโตนช้าง 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
ตลอดป ี

- ขุดลอกล าห้วยโตนช้าง 
หมู่ที่ 10  บ้านสุขสมบูรณ์ 
ขนาด กว้าง 18 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลึก 
3.50 เมตร   

 

- - 9,450,000 

 

9,450,000 

 

9,450,000 

 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

น้ าในล าห้วย
โตนช้างไหลได้
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภคตลอดไป 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 


