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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3) 

ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕63 
………………………………………….. 

 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ ของประชาชน            
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดร่วมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความ
เห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
      เทศบาลต าบลบ้าตาด 

 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
 

 



 

 

ส่วนท่ี 1 
เหตุผลและความจ าเป็น 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง      

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
 
  ตามท่ี เทศบาลต าบลบ้านตาด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2563 นั้น เนื่องจาก เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินงานตามภารกิจ ที่เพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด ให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ 
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แฟนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดร่วมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความ
เห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย 
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ส่วนท่ี 2 
สรุปรายละเอียด 

 
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2563 
 

  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2563  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาด  ดังนี้ 
 
1. แบบ ผ.02  (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) 

เพิ่มเติม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
   การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพ งบประมาณ 20,000 บาท เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
   การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   บ้านมอดินแดงต าบลบ้านตาดอ าเภอเมือง
อุดรธานีจังหวัดอุดรธานี   งบประมาณ 100,000 บาท 
 เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนอกเขตพ้ืนที่ 
 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้สังคม มีความ 
     พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.1  แผนงานการศึกษา 
 1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวาย  งบประมาณ  2,063,400  บาท 
 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวายสถานที่ที่เหมาะสมและเด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัยขนาด  
ไม่เกิน 50 คน 
 2. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอินทร์แปลง  งบประมาณ  2,063,400  บาท 
 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอินทร์แปลงสถานที่ท่ีเหมาะสมและเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยขนาด  
ไม่เกิน 50 คน 
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 3. โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 700,000 บาท 

 ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาด   ตามแบบแปลน
รายละเอียดที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและสาธารณสมบัติ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 
3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        3.1 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
1.  โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ งบประมาณ 150,000 บาท   
เพ่ือให้ประชาชนความสามัคคี มีจิตสาธารณะและช่วยเหลือผู้อื่น 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่10–บ้านโนนเดื่อ- 

พัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านตาด   งบประมาณ  7,132,000  บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 – บ้านโนนเดื่อพัฒนา  
หมู่ที่ 16  ต าบลบ้านตาด  กว้าง 6  เมตร ยาว  2,240  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
13,440  ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร  

2.  โครงการก่อสร้างประปาผิวดินหอถังเหล็กขนาดความจุ 5,000 ลิตร หมู่ที่ 14  
คุ้มหนองเข่ือนฟ้า  งบประมาณ  250,000  บาท    
 ก่อสร้างประปาผิวดิน หอถังเหล็ก   ขนาดความจุ  5,000 ลิตร 
 3.  โครงการปรับปรุงทางแยกทางเชื่อมถนนลาดยางสายทาง  อด ๑๐๗๖  บ้านตาด  หมู่ที่ 1  
พ.ศ. 2563  งบประมาณ 500,000 บาท 
 ก่อสร้างทางแยกทางเชื่อม  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่  ๑๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าลอดถนน 
 4.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 1. โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด งบประมาณ 1,300,000 บาท 
 เพ่ือต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด  ตามแบบแปลนรายละเอียดที่เทศบาลต าบล
บ้านตาดก าหนด 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
     5.1 แผนงานสาธารณสุข 

  1. อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน งบประมาณ 120,000 บาท 
  เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลที่เหมาะสม 
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  เปลี่ยนแปลง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ               
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน 
 4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนิคมผ่านศึก 3              
หมู่ที่ 6 งบประมาณ   410,000  บาท 
 ข้อความเดิม 
  ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มยี่สิบ บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ปูแอส-
ฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ (E 102.738233 N17.283808) จุดสิ้นสุดโครงการ 
(E102.732644 N 17.285706) ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 
 ข้อความใหม่ 
 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มยี่สิบบ้านนิคมผ่านศึก3 หมู่ที่  6 
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอน กรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูแอส - 
ฟัลท์ติก  คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,200.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  (E 102.738233 N17.283808)  จุดสิ้นสุดโครงการ
(E102.732644  N 17.285706)  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 
 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน  บ้านมอดินแดง  หมู่ที่  15  สายทางแยกทางโค้งคุ้ม                  
ตอสีเสียด งบประมาณ  499,000 บาท 
 ข้อความเดิม 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน  บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 สายทาง แยกทางโค้งคุ้มตอสีเสียด  คันทาง 
ดินถมบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.30 ม. ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ระยะทางรวม  1,000  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  6,000 ตร.ม.  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด               
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 
 ข้อความใหม่ 
 ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน  บ้านมอ - ดินแดง  หมู่ที่ 15  สายทาง  แยกทางโค้งคุ้มตอสีเสียด                   
ผิวจราจรลูกรัง  บดอัดแน่น กว้าง 8.00 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลบ้านตาดก าหนด 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทาง ไปบ้านมอดินแดง 
งบประมาณ   500,000   บาท 
 ข้อความเดิม 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทาง ไปบ้านมอดินแดง ผิวทาง 
ลูกรัง  บดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1 ,550 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
7,750  ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลบ้านตาดก าหนด 
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 ข้อความใหม่ 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านโนนเดื่อพัฒนา  หมู่ที่ 16  สายทาง  ไปบ้านมอดินแดง  
ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 8.00 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลบ้านตาดก าหนด 
  4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 944,000 บาท 
  ข้อความเดิม 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายทาง บ้านนางทิน (ทางโค้ง) ถึงป่าช้าบ้านตาด กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร  งบประมาณ 835,000 บาท 

ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 สายทาง บ้านนางทินถึงสี่แยก กศน. กว้าง 4 

เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 06/2564) งบประมาณ 944,000 บาท 
  5. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 งบประมาณ 338,000 บาท 

ข้อความเดิม 
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายทางบ้านนายณรงค์  กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร  งบประมาณ 

250,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านตาณรงค์ บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4  กว้าง 

3.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต.07/2564)   งบประมาณ 
338,000 บาท 
  6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 375,000 บาท 

ข้อความเดิม 
ก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนางบุญสม ค าพลแสน ถึง บ้านนางประไพ 

พาชอบ  ระยะทาง 50 เมตร งบประมาณ 180,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง สายทางซอยคุ้มน้อยหลังวัดบ้านกกสะทอน  

ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ า คสล.ระยะทาง 180.00 เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต.
05/2564)   งบประมาณ 375,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 งบประมาณ 375,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายทางถนนบ้านผ่านศึก 3 ถึงบ้านผ่านศึก 

2 (จากศาลาประชาคม นางบ้านนางตุ้มทอง วรรณพงษ์) ยาว 1,000 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง  สายทางบ้านผ่านศึก 3 ถึง บ้านผ่านศึก 2 (จาก

ศาลาประชาคมถึงบ้านนางตุ้มทอง วรรณพงษ์)  ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ระยะทาง 183.00 เมตร (ช่วงที่ 1) 
(ตามแบบแปลนเลขที่ บต.04/2564)   งบประมาณ 375,000 บาท 
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  8. โครงการก่อสร้างดาด คสล.คันทาง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 223,000 บาท 

ข้อความเดิม 
ก่อสร้างดาด คสล. คันทาง หมู่ที่ 7 สายทางไปวัด งบประมาณ 500,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างดาด คสล.คันทาง  สายทางไปวัด+รอบหมู่บ้าน หนา 0.10 เมตร ยาว 240.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ดาด คสล.ไม่น้อยกว่า 481.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 16/2564)    งบประมาณ 
223,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8  งบประมาณ 375,000 บาท 
             ข้อความเดิม 

บุกเบิกทางใหม่ หมู่ที่ 8 สายทางบ้านแม่สมหมาย บัวบุญ ถึงบ้านพ่อสมนึก ค าปัน ยาว 1,500 
เมตร งบประมาณ 500,000 บาท 

ข้อความใหม่ 
-สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนางสมหมาย บัวบุญ (ช่วงที่ 2)          

ตั้งไว้ จ านวน 233,000 บาท  ระยะทาง 120.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
เลขที่ บต. 10/2564) 

-สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนายสมนึก  ค าปัน  (ช่วงที่ 2)              
ตั้งไว้ จ านวน 142,000 บาท  ระยะทาง 73.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2 )          
ตามแบบแปลนเลขท่ี บต. 17/2564)    งบประมาณ 375,000 บาท 
   10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 งบประมาณ 461,000 บาท 

ข้อความเดิม 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9 สายทางซอยข้างวัดโนนเดื่อถึงคลองชลประทาน ระยะทาง 

500 เมตร งบประมาณ 1,750,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ซอยข้างวัดโนนเดื่อ - คลองชลประทาน  ขนาด 

0.58 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ระยะทาง  223.00 เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 
02/2564) งบประมาณ 461,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 งบประมาณ 461,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 10 สายทางซอยบ้านนางกัญณิช  จินดา คุ้มโนนหอม กว้าง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  สายทางซอยบ้านนางกัญณิช  จินดา บ้านสุข

สมบูรณ์   คุ้มโนนหอม  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 
11/2564) งบประมาณ 194,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 งบประมาณ 244,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ก่อสร้างขยายถนน คสล.  หมู่ที่ 11 สายทางบ้านนายบุญจันทร์ เกาะแก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 

200 เมตร งบประมาณ 420,000 บาท 
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ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  สายทางบ้านนายบุญจันทร์  เกาะแก้ว  กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 08/2564)  งบประมาณ 
244,000 บาท 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 งบประมาณ 375,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนางจิตรวดี บุญหลวง ถึงบ้านนางบุญไทย โคช 

ระยะทาง 500 เมตร งบประมาณ 1,750,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนางจิตรวดี - บ้านนางบุญ

ไทย ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ระยะทาง  170.00 เมตร (ช่วงที่ 2) (ตามแบบ
แปลนเลขที่ บต. 03/2564) งบประมาณ 375,000 บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 งบประมาณ 109,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 สายทางจากบ้านเครือหวายดินไปบ้านโนนสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 

300 เมตร งบประมาณ 800,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13  สายทางจากบ้านเครือหวายดินไปบ้านโนนสูง กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2)  (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 09/2564)   
งบประมาณ 109,000 บาท 

15. โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ 15 งบประมาณ 380,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ลงหินคลุก หมู่ที่ 15 สายทางเลียบคลองชลประทาน กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 

งบประมาณ 500,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ 15 สายทางไปคุ้มบ้านโนนเดื่อ ระยะทาง 600.00 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 14/2564)  งบประมาณ 
380,000 บาท 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 16 งบประมาณ 432,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ก่อสร้างรางระบายน้ า สายทางบ้านนางไทย สุวอ ถึงบ้านนางแก้ว ศรีพระลาน ระยะทาง 140 

เมตร งบประมาณ 500,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง สายทางบ้านนายสุพจน์ ศรีตระการ ถึงถนนบ้าน

ตาด - บ้านหนองประเสริฐ ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ระยะทาง 250.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 01/2564)งบประมาณ 532,000 บาท 
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17. โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกกสะ

ทอน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 178,700 บาท 
ข้อความเดิม 
ซ่อมแซมถนน คสล. สายทางบ้านนางวงเดือน เล็งไธสงค์ ถึงบ้านนางมี พรแสน ยาว 300 เมตร 

งบประมาณ 500,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 

สายทางบ้านนางวงเดือน เล็งไธสงค์ ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร แบบ
เลขที่ บต.048/2563 งบประมาณ 178,700 บาท 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อชีวิตที่ดีของ

ประชาชน              
     4.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
1. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  งบประมาณ 250,000 บาท 
ข้อความเดิม 
วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลุบหวาย สายทางจากหอถังถึงโรงสูบน้ า งบประมาณ 

500,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
วางระบบท่อประปาหมู่บ้านชนิดท่อ PVC. ชั้น 8.5  สายทางจากหอถังสูงถึงโรงสูบน้ า บ้านหลุบ

หวาย หมู่ที่ 2 ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 685.00 เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 15/2564) งบประมาณ 
250,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  งบประมาณ 375,000 บาท 
ข้อความเดิม 
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้ งบประมาณ 30,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างโรงสูบน้ า ถังน้ าใสและระบบสูบน้ า  คุ้มหนองเขื่อนฟ้า บ้านตาดใต้  (ตามแบบแปลน

เลขที่ บต. 13/2564) งบประมาณ 375,000 บาท 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 
4.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      2.2 แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการก่อสร้างโดมอาคารสนามกีฬาส่วนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 450,000 บาท 
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ข้อความเดิม 
1 หลัง บ้านผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 600,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างโดมอาคารกีฬาส่วนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กว้าง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร (ตาม

แบบแปลนเลขที่ บต. 12/2564) งบประมาณ 450,000 บาท 
 
2. แบบ ผ.02/1 (ส าหรับโครงการเกินศักยภาพของ อปท.) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ 
    ประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 (ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านตาด) งบประมาณ 500,000 บาท 

ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งภายในส านักงาน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 
 2. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2  งบประมาณ 
500,000 บาท 
 ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ศาลากลางบ้าน  
 3. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านนิคมผ่านศึก1 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
500,000 บาท 
 ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ศาลากลางบ้าน  
 4. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
200,000 บาท 
 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่สาธารณประโยชน์หนองประมง 
 5. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านนิคมผ่านศึก2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
200,000 บาท 
 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ศาลากลางบ้าน 
 6. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย  บ้านโนนเดื่อ  หมู่ที่ 9  งบประมาณ 
500,000 บาท 
 ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่สาธารณประโยชน์
หนองลาดควาย 
 7. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านสุขสมบูรณ์   หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
200,000 บาท 
 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ศาลากลางบ้าน 
 8. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12 งบประมาณ 
500,000 บาท 
 ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่สาธารณประโยชน์
ประจ าหมู่บ้าน 
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 9. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13 งบประมาณ 
500,000 บาท 
 ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่สาธารณประโยชน์
ประจ าหมู่บ้าน 
 10. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย  บ้านตาดใต้  หมู่ที่ 14 งบประมาณ 
500,000 บาท 

ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่สาธารณประโยชน์ 
หนองแด่น 
 11. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/เครื่องออกก าลังกาย บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 งบประมาณ 
500,000 บาท 
 ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ที่สาธารณประโยชน์
ประจ าหมู่บ้าน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน 
 4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

1. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์บ้านตาด หมู่ที่ 1 งบประมาณ  
125,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านนายพงษ์ศักดิ์ จ านวน 5 จุด 

2. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตาด หมู่ที่ 1  
งบประมาณ 625,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านตาด-บ้านนิคมผ่านศึก 2 (คุ้มโนนมะเขือ)  
จ านวน  25 จุด 

3. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตาด หมู่ที่ 1  
งบประมาณ  75,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางแยกถนน อด 1076 (สะพาน) จ านวน 3 จุด 
 4. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2  งบประมาณ 
1,875,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางคุ้มหนองหลวง-วัดหลวงปู่ประไพร จ านวน 75 จุด 
 5. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2  งบประมาณ  
250,000 บาท 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางข้างวัดหลวงปู่ประไพร-คุ้มโบสถ์คาทอลิค  
จ านวน  10 จุด 
 6. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  บ้านนิคมผ่านศึก 1  หมู่ที่ 3 งบประมาณ  
1,875,000 บาท 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางคุ้มโนนมะเขือ-บ้านนิคมผ่านศึก 1 จ านวน 75 จุด 
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 7. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านนิคมผ่านศึก1 หมู่ที่ 3 งบประมาณ  
1,250,000 บาท 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านนิคมผ่านศึก 1 - บ้านศรีบุญเรือง  
จ านวน 50 จุด 
 8. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ  
1,250,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  สายทางบ้านนางบัว  วิเชียรสาร - บ้านอินทร์แปลง  จ านวน  
50 จุด 
 9. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านนิคมผ่านศึก2 หมู่ที่ 4  งบประมาณ  
1,250,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านนิคมผ่านศึก 2 (คุ้มพรสวรรค์) จ านวน 50 จุด 
 10. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
375,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  สายทางคุ้มหนองเขื่อนฟ้า - หนองหน้าคู จ านวน 15 จุด 
 11. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านนิคมผ่านศึก3 หมู่ที่ 6 งบประมาณ  
625,000 บาท 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านนิคมผ่านศึก 3 - บ้านอินทร์แปลง  
จ านวน 25 จุด 
 12. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
  700,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางแยกถนนบ้านป่าขามไปบ้านโคกลาด-ส านักสงฆ์บ้าน
ป่าขาม จ านวน 28 จุด 
 13. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8  งบประมาณ  
750,000 บาท  
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านอินทร์แปลง-บ้านสุขสมบูรณ์ จ านวน 30 จุด 
 14. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 งบประมาณ   
625,000 บาท  
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางหลังวัดบ้านโนนเดื่อ -สามแยกคลองชลประทาน 
จ านวน  25 จุด 
 15. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  
1,250,000 บาท 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านสุขสมบูรณ์-บ้านโนนเดื่อพัฒนา จ านวน 50 จุด 
 16. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  
1,250,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านสุขสมบูรณ์-บ้านหลุบหวาย จ านวน 50 จุด 
 17. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  
1,875,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านสุขสมบูรณ์-บ้านตาด จ านวน 75 จุด 
 18. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านศรีบุญเรืองหมู่ที่ 11 งบประมาณ  
1,250,000 บาท 
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 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านศรีบุญเรือง-สามแยกถนนบ้านตาดไปบ้านนิคม
ผ่านศึก4 จ านวน 50 จุด 
 19. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12 งบประมาณ  
625,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านนิคมผ่านศึก4-โรงยาว จ านวน 25 จุด 
 20. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13  งบประมาณ  
700,000 บาท 
 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางบ้านกกสะทอน-บ้านเครือหวายดิน จ านวน 28 จุด 
 21. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านตาดใต้    หมู่ที่ 14 งบประมาณ  
750,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  สายทางแยกถนนหลังเจดีย์ - คุ้มด่านมีชัย จ านวน 30 จุด 
 22. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 งบประมาณ  
625,000 บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  สายทางหลังวัดป่ามอดินแดง  จ านวน  25  จุด 
 23. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 งบประมาณ  
1,875,000 บาท 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายทางหลังโรงเรียนบ้านโนนเดื่อ-บ้านสุขสมบูรณ์  
จ านวน  75 จุด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน 
     4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 1. ขุดลอกล าห้วยโตนช้าง บ้านสุขสมบูรณ์ งบประมาณ  1,000,000 บาท 
 ขุดลอกล าห้วยโตนช้าง ขนาดปากกว้าง ๒๐-๒๕ ม. ความยาว ๒,๒๕๐ ม. ลึกจากระดับดิน 

ก้นล าห้วยเดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 
 2. ขุดลอกล าห้วยโตนช้าง บ้านตาด หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  1,000,000 บาท 
 ขุดลอกล าห้วยโตนช้าง ขนาดปากกว้าง ๑๐-๑๕ ม. ความยาว ๔,๐๐๐ ม. ลึกจากระดับดินก้น 
ล าห้วยเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. 
 3. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าห้วยโตนช้าง บ้านสุขสมบูรณ์ งบประมาณ  538,000 บาท 
 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าห้วยโตนช้าง ขนาดสันฝายกว้าง ๑๒ ม. สูง ๑.๕๐ ม.  
 4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าห้วยโตนช้าง บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ   
538,000 บาท 
 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าห้วยโตนช้าง ขนาดสันฝายกว้าง ๑๒ ม. สูง ๑.๕๐ ม. 
 5. ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองกลาง บ้านตาด หมู่ที่ ๑ งบประมาณ  1,000,000 บาท 
 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองกลาง ขนาดกว้าง ๑๐-๑๕ ม. ความยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึกจากระดับดินเดิม
เฉลี่ย ๒.๕๐ ม. 
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 6. ขุดลอกล าห้วยลาด บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ  1,000,000 บาท 
 ขุดลอกล าห้วยลาด ขนาดปากกว้าง ๒๐-๔๐ ม. ความยาว ๑,๗๐๐ ม. ลึกจากระดับดินก้นล าห้วย
เดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 
 7. ขุดลอกหนองหลวง บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ  1,000,000 บาท 

ขุดลอกหนองหลวง ขนาดเนื้อที่ ๑๗,๐๐๐ ตร.ม. ลึกจากระดับดินก้นหนองน้ าเดิมเฉลี่ย  
๒.๕๐ ม. 
 8. ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ  1,000,000 บาท 
 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ ขนาดเนื้อที่ ๓,๘๕๐ ตร.ม. ลึกจากระดับดินก้นสระเดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 
 9. ขุดสระน้ า บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ  500,000 บาท 
 ขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ ขนาดเนื้อที่๖,๔๐๐ ตร.ม. ลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. 
 10. ขุดลอกอ่างเก็บน้ า บ้านนิคมผ่านศึก๓  หมู่ที่ ๖ งบประมาณ  1,000,000 บาท 
 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านนิคมผ่านศึก๓ ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ความยาว ๑,๕๐๐ ม. ลึกจากระดับดิน
เดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 
 11. ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  500,000 บาท 

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ ขนาดเนื้อที่ ๘,๐๐๐ ตร. ม. ลึกจากระดับดินก้นสระเดิมเฉลี่ย  
๒.๐๐ ม. 
 12. ขุดลอกหนองบึง บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ  1,000,000 บาท  
 ขุดลอกหนองบึง ขนาดเนื้อที่ ๒๒,๐๐๐ ตร.ม. ลึกจากระดับดินก้นหนองเดิมเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. 
 13. ขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ บ้านนิคมผ่านศึก1 หมู่ที่ 3 งบประมาณ  500,000 บาท 
 ขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ ขนาดเนื้อที่ 6,4๐๐ ตร.ม. ลึกจากระดับดินก้นหนองเดิมเฉลี่ย 
๒.๐๐ ม. 
 14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านตาด หมู่ที่ 1 งบประมาณ  1,500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางแยกถนน อด ๓๑๐๘ – ถนนบ้านตาดไปบ้านนิคมผ่านศึก กว้าง 
๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๗๔ ม. 
 15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 งบประมาณ  3,000,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง  บ้านหลุบหวาย-บ้านอินทร์แปลง กว้าง ๖.๐๐ ม.ระยะทาง 
1,000 ม. 
 16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ  3,000,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง  บ้านนิคมผ่านศึก 2 - บ้านอินทร์แปลง กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง 
1,000 ม. 
 17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 งบประมาณ  3,000,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง  บ้านนิคมผ่านศึก 3 – บ้านนิคมผ่านศึก 2 กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ระยะทาง 1,000 ม. 
 18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 งบประมาณ  3,000,000 บาท 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง  บ้านตาดใต้ - บ้านข้าวสาร กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง  
1,000 ม. 
 19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 งบประมาณ  3,000,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง  บ้านมอดินแดง – บ้านโนนเดื่อ กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง 
1,000 ม. 
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 20. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 งบประมาณ   
3,000,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง  บ้านโนนเดื่อ – บ้านมอดินแดง กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง 
1,000 ม. 
 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตาด หมู่ที่ 1 งบประมาณ   
500,000 บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกถนน อด.1076 – อ่างเก็บน้ าบ้านจั่น กว้าง  
5.๐๐ ม. ระยะทาง 190 ม. 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 งบประมาณ   
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางเนืองนน – บ้านนายสวรรค์ สารคุณ  กว้าง  
5.๐๐ ม. ระยะทาง 190 ม. 
 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 งบประมาณ   
500,000 บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ข้างวัดหลวงปู่ประไพร – โบสถ์คาทอลิค กว้าง  
5.๐๐ ม. ระยะทาง 190 ม. 
 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ  
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายณรงค์ โสดาดี กว้าง 5.๐๐ ม. ระยะทาง 
190 ม. 
 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ  
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายอนันต์ ลุพรมมา กว้าง 5.๐๐ ม. ระยะทาง 
190  ม. 
 26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางวงเดือน เล็งไทสง กว้าง 5.๐๐ ม. ระยะทาง 
190 ม. 
 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 งบประมาณ  
500,000 บาท  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกถนนบ้านตาด – บ้านหนองไฮ กว้าง 5.๐๐ ม. 
ระยะทาง 190 ม. 
 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าขาม หมู่ที่ 7  งบประมาณ   
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สันฝายน้ าล้น – อ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด กว้าง  
5.๐๐ ม. ระยะทาง 190 ม. 
 29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 งบประมาณ  
500,000 บาท  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางสมหมาย บัวบุญ กว้าง 5.๐๐ ม. ระยะทาง 
190 ม. 
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 30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 งบประมาณ  
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสมนึก ค าปัน กว้าง 5.๐๐ ม. ระยะทาง  
190 ม. 
 31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกถนน อด.1076 – นานางศรีอุดร  กว้าง 5.๐๐ ม. 
ระยะทาง 190 ม. 
 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 งบประมาณ  
500,000 บาท 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านศรีบุญเรือง – บ้านนิคมผ่านศึก 4  กว้าง  
5.๐๐ ม. ระยะทาง  190 ม. 
 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12 งบประมาณ  
500,000 บาท 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนิคมผ่านศึก 4 – บ้านศรีบุญเรือง  กว้าง  
5.๐๐ ม. ระยะทาง 190 ม. 
 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12 งบประมาณ  
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนิคมผ่านศึก 4 – โรงยาว กว้าง 5.๐๐ ม. 
ระยะทาง 190 ม. 
 35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13 งบประมาณ  
500,000 บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเครือหวายดิน – คลองชลประทาน กว้าง  
5.๐๐ ม. ระยะทาง 190 ม. 
 36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 งบประมาณ   
500,000 บาท  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางจันบาล สร้อยสน กว้าง 5.๐๐ ม. ระยะทาง 
190 ม. 
 37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 งบประมาณ   
500,000 บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกถนน อด.1076 – นานายสุรพจน์  กว้าง   
5.๐๐ ม. ระยะทาง 190 ม. 
 38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 งบประมาณ  
500,000 บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านมอดินแดง – บ้านโนนเดื่อ  กว้าง 5.๐๐ ม.  
ระยะทาง 190 ม. 
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 39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 งบประมาณ  
500,000 บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านมอดินแดง – บ้านหนองประเสริฐ  กว้าง  
5.๐๐ ม.  ระยะทาง 190 ม. 
 40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์มรีสอร์ท  บ้านตาด หมู่ที่ 1  
งบประมาณ  500,000  บาท 
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 190 ม. 
 41.  โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ รอบหนองสาธารณะประจ าหมู่บ้านบ้านตาด 
หมู่ที่ 1  งบประมาณ  200,000  บาท 
 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนรอบหนองสาธารณะประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  8 จุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


