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ค าน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตามหมวด  ๕                   
ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้                            

๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙                 
ข้อ ๑๒  “ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิน่”   

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านตาด  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านตาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านตาดและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดยเทศบาลต าบลบ้านตาด    
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 
1.1 บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  ปี 2559  ข้อ 27  ก าหนดว่า  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณ
จากเงินสะสมหรือที่ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   
  แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลและเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ท าให้ทราบถึงโครงการ  กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า           
มี ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างาน
กับหน่วยงานแลจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานมี
ลักษณะส าคัญ  คือ 

 1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลบ้าน
ตาด หลังจากได้มีการท างบประมารายจ่ายประจ าปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

 2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลต าบลบ้านตาด ด าเนิ นการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

 3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านตาด โดยให้เทศบาลต าบลบ้านตาดตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่
ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านตาดในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  3. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลงาน  โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากข้ึน 
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แผนภูมิขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
   จัดท า 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 

องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

ประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณด าเนินการฯ 
 

คณะกรรมการ 
สนบัสนนุการจดัท า 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการ 
สนบัสนนุการจดัท า 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการ 
สนบัสนนุการจดัท า 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ข้อ 26  และข้อ 27  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านตาด  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา / กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ทั้งโครงการพัฒนา / 
กิจกรรมของเทศบาลต าบลเองและของหน่วยงานอื่นๆ 
  ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบล  ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนา
สามปี 
  ขั้นตอนที่ 3  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
  ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นเอให้ความเห็นชอบ 
  ขั้นตอนที่ 5  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศ
แผนการด าเนินงานโดยปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2564) 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

 

แผนการพัฒนางาน
ประจ าปีงบประมาณ 

2553 



 
แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี ไปสู่การ 

ปฏิบัติ 
2. เพ่ือแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  และ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ 
4. เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนา / 

กิจกรรมในปีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
จากส่วนราชการต่างๆ 

ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนเพื่อจัดท าร่างฯ 

เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

เสนอคณะผู้บริหาร 
ให้ความเห็นชอบ 

ปิดประกาศภายใน 15 วัน นับ
แต่วันปิดประกาศ โดยปิด
ประกาศอย่างน้อย 30 วัน 



 
แผนด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
 
 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ส่วนที่ 2 

 
บญัชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

20,000 หมู่ที่ 16 ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
ท าขนมไทยต าบล 
บ้านตาด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
ท าขนมไทยต าบลบ้านตาด 

10,000 หมู่ที่ 16 ส านักปลัด             

3 โครงการออกตรวจ
ติดตามประเมินกลุ่ม
อาชีพ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ออกตรวจติดตามประเมินกลุ่ม
อาชีพ 

5,000 หมู่ที่ 16 ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      1.2 แผนงาน  การเกษตร 
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพืชผัก
ปลอดภัย 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการพืชผักปลอดภัย 

10,000 หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      2.1 แผนงาน  การศึกษา 
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

10,000 ทต.บ้านตาด กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

20,000 ศพด.ทั้ง 7 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 ศพด.ทั้ง 7 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

         
 
 
 

   

4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสานสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรียน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์
วันปิดภาคเรียน 

10,000 ศพด.ทั้ง 7 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,578,7
40 

ศพด.ทั้ง 7 
ศูนย์ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.2 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด 

30,000 ทต.บ้านตาด กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี 

10,000 ทต.บ้านตาด กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

10,000 ทต.บ้านตาด กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่
บุคลากร 

10,000 ทต.บ้านตาด กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการวันสงกรานต์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันสงกรานต์ 

10,000 ทต.บ้านตาด กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสานงานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

10,000 ทต.บ้านตาด กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

           3.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)และฝึกทบทวน  
(อปพร.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน  
(อปพร.) 

10,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

2 โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

10,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

3 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

10,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

4 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

50,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการค่าย
เยาวชนแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตามโครงการเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

20,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

 
 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3.3 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสุขสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 10 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านสุข
สมบูรณ ์หมู่ที่ 10 พิกัดจุดด าเนิน
โครงการ ( E 262784   N 1909897
ตามแบบแปลนเลขที ่บต. 025/2562 

50,000 ทต.บ้านตาด กองช่าง             

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านอินทร์-
แปลง หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ า ขนาด 20 
 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ าใสเดิม 
ระบบกรองน้ า ระบบท่อน้ า ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนดพิกัด
ด าเนินโครงการ 
(E 102.743328 N 17.263431) 

256,000 ทต. 
บ้านตาด 

กองช่าง             

2 โครงการวาง
ท่อประปา
หมู่บ้าน  
บ้านป่าขาม  
หมู่ที่ 7 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านปา่
ขาม หมู่ที่ 7 วางท่อ PVC. ระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า 4,710 เมตร พร้อมประตูน้ าเปิด–ปิด และ
อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล 
บ้านตาดก าหนด พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ   
(E 102.738233 N 17.226436)   
จุดสิ้นสดุโครงการ  
(E 102.725431  N 17.230097)  

383,000 ทต. 
บ้านตาด 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหลุบหวาย  
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบกรองน้ า ระบบ
ท่อส่งน้ า ระบบไฟฟา้ และอื่นๆ  พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบา้นตาดก าหนด พิกัดด าเนิน
โครงการ  
(E102.755347 N 17.234025) 

250,000 ทต. 
บ้านตาด 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ต่อเติมศาลา
ประชาคม  
บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ผนงั  
หลังคา เทคอนกรีตพื้น และอื่นๆ พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลบ้านตาดก าหนด พิกัดด าเนินโครงการ  
(E102.733558 N 17.228864) 

152,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนนเดิม
โดยเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนิคมผ่านศึก 3
หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มยี่สิบ บ้านนิคมผ่านศึก
3 หมู่ที่ 6 ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตกว้าง  
6.00 เมตร หนา0.05 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบา้นตาด
ก าหนด พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ   
(E 102.738233 N 17.283808)  จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.732644  N 17.285706)  

410,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคม
ผ่านศึก2  
หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซม  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ข้าง
วัดป่าเสมาราม บ้านนิคมผา่นศกึ 2  
หมู่ที่ 4 ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  
26.00 เมตร พร้อมรัศมีวงเลี้ยว  
15.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 145.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบา้นตาดก าหนด พิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ   
(E 102.749533N 17.289172)
 จุดสิ้นสดุโครงการ  
(E 102.749364N 17.289108)
   

94,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านตาด  
หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง รอบหนองสา  
บ้านตาด หมู่ที่ 1 ผิวจราจร คสล.  
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลบา้นตาดก าหนด พิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ   
(E 102.786497 N 17.311861)   
จุดสิ้นสดุโครงการ  
(E 102.786122  N 17.31115) 

430,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บ้านอินทร์แปลง  
หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง ข้างวัดใหม่ชัยมงคล  
บ้านอนิทร์แปลง หมู่ที่ 8  ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบา้นตาดก าหนด พิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ  
(E 102.742136 N 17.265142)  
จุดสิ้นสดุโครงการ  
(E 102.742836  N 17.264976) 

183,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้าน 
นิคมผ่านศึก 2  
หมู่ที่ 4 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายทาง บ้านนิคมผ่าน
ศึก 2 ไป บ้านนิคมผ่านศึก 3 ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา  
0.20 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ลงหนิคลุกบดอัดแนน่ไมน่อ้ย
กว่า 1,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลบา้นตาดก าหนด พิกัด
จุดเร่ิมต้น
โครงการ  (E 102.744575 N 17.29
3242) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.747475  N 17.22
94678) 

301,000 หมู่ที่  4 กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
เดิมโดยเสริมผิว
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บ้านกกสะทอน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม
โดยเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทาง สามแยกถนนใหญ่บา้นกกสะ
ทอน หมู่ที่ 5 ผิวจราจร คสล. กว้าง  
7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  
168.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,176.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาด
ก าหนด พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ   
(E 102.802656 N 17.286131)   
จุดสิ้นสดุโครงการ  
(E 102.804117  N 17.285428) 

578,000 หมู่ที่  5 กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   

 

-19- 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝา
รางระบายน้ า 
คสล.             
บ้านโนนเดื่อ  
หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9  
สายทางซอยก านนัเก่าถึงปา้ยหมู่บ้าน  
รางระบายน้ าส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง  
ขนาด 0.58x0.60 เมตร พร้อมฝาราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง
รวม 190.00 เมตร  พิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ( E 266470 N 1910932 ) 
จุดสิ้นสดุโครงการ  
( E 266469  N 1911124 )  
ตามแบบแปลนเลขที ่บต. 020/2562 

400,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝา
รางระบายน้ า 
คสล.           
บ้านเครือหวายดิน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล. บ้านเครือหวายดิน  
หมู่ที่ 13 สายทางซอยบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านถึงท้ายหมู่บา้น รางระบาย
น้ าส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง  
ขนาด 0.58x0.60 เมตร พร้อมฝา
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะทางรวม 193.00 เมตร  พิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ  
( E 268788   N 1910605 )  
จุดสิ้นสดุโครงการ  
( E 268708  N 1910513 )  
ตามแบบแปลน
เลขที่ บต. 021/2562  

400,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล.          
บ้านนิคมผ่านศึก 4 
หมู่ที่ 12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล. บ้านนิคมผ่านศกึ 4  
หมู่ที่ 12 สายทางซอยบ้านนางทอง 
พันโภคา รางระบายน้ าส าเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง  ขนาด 0.58x0.60 
เมตร พร้อมฝารางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทางรวม 200.00 
เมตร  พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ  
( E 258154   N 1914154 )  
จุดสิ้นสดุโครงการ  
( E 258355  N 1914163 )  
ตามแบบแปลน 
เลขที่ บต.022/2562 

438,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล.          
บ้านโนนเดื่อพัฒนา 
หมู่ที่ 16 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ า คสล.   
บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางซอย 
ที่นายอาคมถึงบ้านนายสุพจน์   รางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.58x0.60  
เมตร พร้อมฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทางรวม 200.00 เมตร  พิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ  
( E 266452   N 1911090 )   
จุดสิ้นสดุโครงการ  
( E 266343  N 1910956 )  
ตามแบบแปลนเลขที ่   บต. 023/2562 

438,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการก่อสร้าง
วางรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปคอนกรีต
อัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล. 
บ้านนิคมผ่านศึก 1 
หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางรางระบายน้ าส าเร็จรูป
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร  
พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ระยะทาง
รวม 181.00 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบา้น
ตาดก าหนด พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ   
(E 102.745203 N 17.302444)   
จุดสิ้นสดุโครงการ  
(E 102.744286  N 17.301919) 

381,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านสุขสมบูรณ์  
หมู่ที่ 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารและ
พื้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านบา้นสุข 
สมบูรณ ์หมู่ที่ 10 พิกดัจุดด าเนิน 
โครงการ (E 262788 N 1909904)   
ตามแบบแปลนเลขที ่บต. 024/2562 

350,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

14 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.เดิม
โดยเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านศรีบุญเรือง  
หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดย
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บา้นศรีบุญ
เรือง หมู่ที่ 11 สายทางหลักถึงอ่างเก็บน้ ากุด
ลิงง้อ  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตาราง
เมตร  พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ  
( E 259679   N 1916020 )   
จุดสิ้นสดุโครงการ 
(E 259570 N 1916187)  
ตามแบบแปลนเลขที ่บต. 026/2562 

406,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

           4.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการปรับปรุง
ถนน ดินเดิมโดย
เสริมหินคลุก  
บ้านตาดใต้  
หมู่ที่ 14 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิม  
โดยเสริมหินคลุกบดอัดแนน่  
บ้านตาดใต ้หมู่ที่ 14 สายทางซอยทาง 
เข้าหนองขี้อ้น  ถึงคันคูหนองข้ีอ้น  
ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง  
5.00 เมตร ยาว 584.00 เมตร  หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า  2,920.00  ตารางเมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ  
( E 266145   N 1916019 )   
จุดสิ้นสดุโครงการ  
( E 266164  N 1915822 )  
ตามแบบแปลนเลขที ่บต. 028/2562 

400,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยัและการป้องกันโรค 

           5.1 แผนงาน  สาธารณสขุ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 

500,000 ทต.บ้านตาด กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและความเปน็ระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

10,000 หมู่ที่ 1-16 กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

            

3 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ 

14,300 ทต.บ้านตาด กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการวัยใสป้องกันภัย
โรคติดต่อและท้องไม่พร้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวัยใสป้องกันภัย
โรคติดต่อและท้องไม่พร้อม 

10,000 ทต.บ้านตาด กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยัและการป้องกันโรค 

           5.2 แผนงาน  สาธารณสขุ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ 

30,000 ทต.บ้านตาด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามยัและการป้องกันโรค 

           5.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ 
คัดแยกขยะที่
แหล่งก าเนิด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
ที่แหล่งก าเนิด 

10,000 หมู่ 1-16 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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6. ยุทธศาสตร์ที่    6  ด้านการท่องเที่ยว  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการ "ปลูกป่าในใจคน" 
ตามศาสตร์พระราชา   
(รัชการที่ 9) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ "ปลูกป่าในใจคน" 
ตามศาสตร์พระราชา   
(รัชการที ่ 9) 

10,000 
 

หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล 
บ้านตาด 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามเส้นทาง
วัฒนธรรมเทศบาลต าบล
บ้านตาด 

10,000 หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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 6. ยุทธศาสตร์ที่    6  ด้านการท่องเที่ยว  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            6.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการรักน้ า รักป่า 
เทศบาลต าบล 
บ้านตาด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรักน้ า รักป่า 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

10,000 
 

ทต.บ้านตาด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

10,000 ทต.บ้านตาด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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6. ยุทธศาสตร์ที่    6  ด้านการท่องเที่ยว  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            6.3 แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุน
โครงการรวมใจภักดิ์  รักษ์พ้ืนที่สี
เขียวโดยการปลูกต้นไม้  ปรับปรุง
สวนสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

10,000 
 

หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

2 โครงการ 
รวมใจภักดิ์  
ปลูกมเหสักข์- 
สักสยามมินทร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ –  
สักสยามมินทร์ ถวายพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ 9) 

10,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในเขต
เทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขต
เทศบาล 

10,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

 
 
  
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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  7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพที่ดีของประชาชน 
     7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการติดตั้งระบบ
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านตาด
บ้านตาด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ติดตั้งระบบส านักทะเบียน
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านตาด
บ้านตาด 

20,000 
 

ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 
ดูงาน 

30,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

3 โครงการวันสตรีสากล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันสตรีสากล 

20,000 หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

4 
 
 

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
 

10,000 
 

หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

10,000 หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพท่ีดีของประชาชน 
     7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลบ้านตาด 

10,000 
 

หมู่ที่ 1-16 ส านักปลัด             

7 โครงการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (ที่อ่านหนังสือ 
รักการอ่าน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ที่อ่าน
หนังสือ รักการอ่าน) 

10,000 หมู่ที่ 3 ส านักปลัด             

8 โครงการปรับปรุงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปรับปรุงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

10,000 หมู่ที่ 1-16 กองคลัง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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ส่วนที่ 2 

 
บญัชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ผ่านศึก 4-บ้าน
โนนผาสุข  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผา่นศึก 4-บ้านโนนผาสุข 
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ขนาดผวิ
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง
ด าเนินการ 0.158 กิโลเมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 948 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 

500,000 หมู่ที่ 12 อบจ.อด.             

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพารา
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
(Pavement     
In-Place 
Recycling) สาย
บ้านพรสวรรค์-
บ้านผ่านศึก  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 
 

ด าเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
โดยวิธี (pavement In-Place 
Recycling) สายบา้นพรสวรรค์-บ้าน
ผ่านศึก  อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร 
ระยะทางด าเนนิการ 0.710 กิโลเมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
5.680 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

3,000,000 หมู่ที่ 4 อบจ.อด.             

 
 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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ส่วนที่ 2 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  ฉบับที่  1 
เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โต๊ะหมู่บูชา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500 ทต.บ้าน
ตาด 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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2.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
     แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กล้องถ่ายภาพนิง่
ระบบดิจิตอล 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

13,600 ทต.บ้าน
ตาด 

ส านักปลัด             

2 กล้องถ่ายวีดีโอ จัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ 30,000 ทต.บ้าน
ตาด 

ส านักปลัด             

 
 
 

3.  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สายสง่น้ าดับเพลงิ
แบบใยสังเคราะห์ 
พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง 

จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงแบบใย
สังเคราะห์ พร้อมข้อต่อทองเหลือง 

20,000 ทต.บ้านตาด ส านักปลัด             

แบบ ผด.02/1 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        4.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

17,000 ทต.บ้าน
ตาด 

ส านักปลัด             

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 ทต.บ้าน
ตาด 

ส านักปลัด             

3 เครื่องส ารองไฟ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ จ านวน  3  เคร่ือง 

7,500 ทต.บ้าน
ตาด 

ส านักปลัด             

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก  จ านวน  2  เคร่ือง 

8,600 ทต.บ้าน
ตาด 

กอง
วิชาการฯ 

            

5 เครื่องส ารองไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 
2 เคร่ือง 

5,000 ทต.บ้าน
ตาด 

กอง
วิชาการฯ 

            

6 จอแสดงภาพ จัดซื้อจอแสดงภาพ  2,800 ทต.บ้าน
ตาด 

กอง
วิชาการฯ 

            

8 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
จ านวน  2  เคร่ือง 

32,000 ทต.บ้าน
ตาด 

กองคลัง             

 

แบบ ผด.02/1 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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4.  ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
     4.2  แผนงาน   การศึกษา 

 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครือ่งคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 ทต.บ้าน
ตาด 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
5.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     แผนงาน   สาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รถจักรยานยนต ์ จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด  120   
ซีซี  จ านวน  2  คัน 

112,000 ทต.บ้านตาด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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6.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     แผนงาน   สาธารณสุข 

 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็น  ขนาด  5  คิวบิกฟุต
จ านวน 1 ตู้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

6,500 ทต.บ้านตาด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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ส่วนที่ 3 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 
 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                      - แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
                      - แผนงาน  การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     - แผนงาน  การศึกษา 
                     - แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  การรักษาความสงบ 
                     เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ 
                     ทรัพย์สิน 
                     - แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  

 
3 
1 

 
5 
6 

 
 
 

4 

 
5.00 
1.66 

 
8.33 

10.00 
 
 
 

6.66 

 
35,000 
10,000 

 
1,628,740 

80,000 
 
 
 

80,000 

 
0.39 
0.11 

 
18.26 

0.89 
 
 
 

0.89 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
 
 

ส านักปลัด 
รวม 19 31.65 1,833,740 20.56  

 

แบบ ผด 01 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

                      - แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                      - แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบรกิารขั้นพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                     เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
                     - แผนงาน  เคหะและชุมชน 
                      - แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการ 
                     ป้องกันโรค 
                     - แผนงาน  สาธารณสุข 
                      - แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการท่องเที่ยว  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 
                      - แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                      - แผนงาน  สาธารณสุข 
                      - แผนงาน  การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ 
                     ที่ดีของประชาชน                       
                      - แผนงาน  บริหารงานทั่วไป                    

1 
1 

 
 

3 
15 

 
 

5 
1 

 
 

2 
2 
3 

 
 

8 

.166 
1.66 

 
 

5.00 
25.00 

 
 

8.33 
1.66 

 
 

3.33 
3.33 
5.00 

 
 

13.33 

20,000 
50,000 

 
 

889,000 
5,361,000 

 
 

564,300 
10,000 

 
 

20,000 
20,000 
30,000 

 
 

120,000 

0.22 
0.56 

 
 

9.96 
60.11 

 
 

6.32 
0.11 

 
 

0.22 
0.22 
0.33 

 
 

1.34 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

 
 

สาธารณสุขฯ 
สาธารณสุขฯ 

 
 

ส านักปลัด 
สาธารณสุข 
ส านักปลัด 

 
 

ส านักปลัด,กองคลัง 
รวม 41 68.33 7,084,300 79.43  
รวมทั้งส้ิน 60 100 8,918,040 100  



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   

 

 



แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   

 

 
-9- 

 
 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละ 
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการขั้น
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
    

 
 
 

5 
 

 
 

 
100 

 
 
 

2,324,000 

 
 
 

100 

 
 
 
กองช่าง 
 
 

รวม 4 100 2,324,000 100  
รวมทั้งหมด 4 100 2,324,000 100  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด 01 


