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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการวางท่อเมนระบบประปา เพื่อเป็นการบํารุงรักษาระบบ  - วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน 500,000  -          -         -         -         ระบบประปา ระบบประปา กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประปาหมู่บ้าน    ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาว 2,800 ม. มีมาตรฐาน ได้รับการบํารุง

เพิ่มขึ้น รักษา

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ซอยสวนปาล์มรีสอร์ท - ที่นายจรูญ ไฮงาม -          520,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ได้สะดวก    กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. คสล. สัญจร ไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ซอยชนะสะแบง - บ้าน ร.ต.อ. อนันต์. -          400,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๑ ได้สะดวก    บุดดีค า  กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้าน  ร.ต.อ. อนันต์ บุดดีค า - -          -          -         200,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๑ ได้สะดวก    ที่นายประกาศ  วงศ์ศาสตร์  หินคลุก สัญจรไป - มา

   กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

5 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางหม่อง  พุทธขอนแก่น - -          -          -         -         500,000 ถนน ประชาชน กองช่าง

ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ได้สะดวก    บ้านนายสุเทพ  พรมเกตุ  กว้าง 5 ม. มีสภาพ สัญจรไป - มา

   ยาว 250 ม. ดึขึ้น ได้สะดวก

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - สวนยางนางจําเนียร โคบาล - ที่นางสอน 500,000  -          -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๒ ได้สะดวก   อินทร์อุดม  กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒๕ ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ข้างวัดป่าไพรรัตนวณาราม - ที่นายประยูร -          500,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ได้สะดวก    คลังกลาง กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. คสล. สัญจร ไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน   - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          -          270,000 -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 2 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - ข้างโรงเรียนบ้านหลุบหวาย - สะพาน มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

   ระยะทาง 320 เมตร เพิ่มขึ้น

 - บ้านนางบล วันธิสิทธิ์ - ระบบประปาฯ

   ระยะทาง 160 เมตร -         

9 โครงการวางท่อเมนระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ  - วางท่อเมนประปา บ้านนายสุดใจ -          -          70,000   -         -         ระบบประปา ระบบประปา กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ที่มีคุณภาพและทั่วถึง    สร้อยโพธิ์ - บ้านนางบุญสา  สร้อยโพธิ์ มีมาตรฐาน ได้รับการบํารุง

   ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว 440 ม. เพิ่มขึ้น รักษา

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนายอ้วน  ดวงดี - ที่นายสุดใจ -          -          100,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๒ ได้สะดวก    สร้อยโพธิ์ กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายอาทิตย์  อินทร์คํา - บ้านนายเฉลิม -          -          -         80,000   -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๒ ได้สะดวก    จักษ์ประทุม  กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางคูณ คําวงค์ - บ้านนายจรูญ คําวงษ์ -          -          -         280,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ได้สะดวก   กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - ซอยวัดป่าไพรรัตนวณาราม - -          -          -         150,000 -             ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ครัวเรือน  เพื่อการเกษตร    บ้านนายเฉลิม จักษ์ประทุม มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้และ

หมู่ที่ ๒ และได้รับความปลอดภัย     ระยะทาง 800 ม. เพิ่มขึ้น ได้รับความ

ปลอดภัย

และทรัพยสิ์น

14 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - วัดป่าไพรรัตนวณาราม ระยะทาง 280 ม. -          -          -         -         70,000   มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๒ ได้สะดวกและได้รับความ หินคลุก สัญจรได้สะดวก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น และได้รับความ

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิ์น

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง  - บ้านนางดาวเรือง  พิมพ์แก้ว -  500,000  -          -         -         -         มีรางระบาย น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และน้ าเน่าเสียจากครัวเรือน    บ้านนายปัญญา  บูรณะสันต์  น้ าเพิม่ขึ้น และไม่ส่งกล่ิน

หมู่ที่ ๓    ยาว 200 ม. เน่าเหม็น

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางสมใจ  วรศิริ - ที่นายบุญโฮม อาสา -          500,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 3 ได้สะดวก    กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. พร้อมวางท่อ หินคลุก สัญจรไป - มา

   จํานวน 2 จุด เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง  - บ้านนางพรพิมล  ฐาวิเศษ -   -          400,000 -         -         มีรางระบาย น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และน้ าเน่าเสียจากครัวเรือน    บ้านนายจ าปา  แก้วมา  ยาว ๑๖๐ ม. น้ าเพิม่ขึ้น และไม่ส่งกล่ิน

หมู่ที่ ๓ เน่าเหม็น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - สามแยกบ้านผ่านศึก ๑ - ที่นางหนูพิน -          -          -         670,000 -         ถนน ประชาชน กองช่าง

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ได้สะดวก    บัวลา  กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. มีสภาพ สัญจรไป - มา

ดึขึ้น ได้สะดวก

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายเรียน  ประวันโน - ที่นางสมเพชร -          -          -         -         320,000 มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๓ ได้สะดวก    โพธิราช  กว้าง 4 ม.  ยาว 400 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

20 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน   - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          -          -         -         210,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๓ ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - ที่นางสมใจ  วรศิริ  ระยะทาง 560 ม. มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

เพิ่มขึ้น

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - สามแยกที่นายจรัญ ภูขีด - ที่นายสุจิตร 500,000  -          -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๔ ได้สะดวก    ประเสริฐสังข์  กว้าง 4 ม.  ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - สามแยกที่นายจรัญ ภูขีด - ที่นางณัฐกานต์ -          500,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๔ ได้สะดวก    วิเชียรสาร  กว้าง 4 ม. ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้   - ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 4  -          -          250,000 -         -         สถานที่มี ประชาชน กองช่าง

ศาลาประชาคม  หมู่ที่ ๔ สามารถใช้งานได้ตามปกติ    (ตามแบบ ทต.บ้านตาด) มีสภาพ ได้รับความ

คงทนถาวร ปลอดภัยใน

เพิ่มขึ้น การใช้สถานที่

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน   - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          -          310,000 -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 4 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - ที่นายอภิชัย - ที่นายเศรษฐพงษ์ มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

   เคนคําภู  ระยะทาง 280 ม. เพิ่มขึ้น

  - บ้านนายสมบัติ  บุญสิทธ์ - บ้านนางสุนา 

    จันทร์อ่อน ระยะทาง 280 ม.

  - บ้านนายอธิพงษ์  ศรีวงษ์แก้ว 

    ระยะทาง 120 ม.

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายสมบัติ  สงจนัทร์ - ที่นายเศรษฐพงษ์ -          -          -         500,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๔ ได้สะดวก    เคนคําภา  กว้าง 4 ม.  ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไป - มา - ที่นายสมบัติ  สงจันทร์ - ที่นายปริญญา -          -          -         -         500,000 มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๔ ได้สะดวก    เกษรราช  กว้าง 4 ม.  ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

27 โครงการวางท่อเมนระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ  - วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน 500,000  -          -         -         -         ระบบประปา ระบบประปา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ที่มีคุณภาพและทั่วถึง  - ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว  ยาว 3,200 ม. มีมาตรฐาน ได้รับการบํารุง

เพิ่มขึ้น รักษา

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนายสอน ขุนทุม - บ้านนางกองสี -          500,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ได้สะดวก    พิมพ์ศรี  กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. คสล. สัญจร ไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

29 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส เพื่อให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก  - ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส  ยาว 40 เมตร -          -          250,000 -         -         มีท่อ น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

หมู่ที่ ๕    (ตามแบบ ทต.บ้านตาด) เพิ่มขึ้น

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    
         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน
                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน   - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          -          90,000   -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ครัวเรือน   - นายอุดม  โพธิ์นอก - นานางบุญมา มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

     บุญเกิด กว้าง 4 ม. ยาว 625 ม. เพิ่มขึ้น

31 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนายอุดม  โพธิ์นอก - นานางบุญมา -          -          -         500,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ได้สะดวก    ปานบุญเกิด  กว้าง 4 ม.  ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรป - มา  - บ้านนายคําพลอย  ต้นสาย - บ้านนายเชิด -          -          -         500,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๕ ได้สะดวก    พิมายนอก กว้าง 4 ม.  ยาว 290 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา
เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

33 โครงการขยายไหล่ผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางอนงค์  ศรีพลาน - ส้ินสุดกําแพง -          -          -         -         220,000 ถนนมี ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ได้สะดวก    วัด  ความกว้าง 0.5 - 3.6 ม. ความกว้าง สัญจรไป - มา

   ยาว  206 ม. เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
34 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค -  - ขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างระบบ 650,000  -          -         -         -         กักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ า กองช่าง

พร้อมก่อสร้างระบบประปา บริโภค อย่างพอเพียง    ประปาหอถังสูง ได้มากขึ้น อุปโภค - บริโภค

หอถังสูง หมู่ที่ 6    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) อยา่งทั่วถึง

35 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน  - ติดต้ังโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน -          300,000  -         -         -         ต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ การผลิตน้ําประปา    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) การผลิด ได้มากขึ้น

ลดลง

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางสาวเกษ  เสียงเลิศ - ที่นางเงิน ก๊อกพิมพ์ -          -          500,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ได้สะดวก   กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)
เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางแสวง  โพธิ์สีดา - ที่นางเงิน ก๊อกพิพม์ -          -          -         500,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ได้สะดวก   กว้าง 4 ม.  ยาว 225 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

38 โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง เพื่อให้บริการประชาชน  - ก่อสร้างศาลาริมทาง -          -          -         -         200,000 มีศาลา เป็นที่พัก กองช่าง

หมู่ที่ ๖    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) ริมทาง ริมทางแก่

เพิ่มขึ้น ประชาชน

39 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - บ้านนางสง่า ศรีอาษา - บ้านนางมาลา 160,000  -          -         -         -           ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ครัวเรือน  เพื่อการเกษตร    มาลัย  ระยะทาง 120 ม. มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้และ
หมู่ที่ 7 และได้รับความปลอดภัย  - ที่นายสุพจน์  สิทธสูิงเนิน ระยะทาง 120 ม. เพิ่มขึ้น ได้รับความ

ปลอดภัย

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางตุ่น  พูลศิริ - ที่นางประสม เชื่อเมก 220,000  -          -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ได้สะดวก   กว้าง 4 ม.  ยาว 100 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

41 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน   - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 60,000    -         -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 7 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร   - ที่นายสมหมาย พาพันธ์ - ที่พ่อบัวทอง มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

    หงษ์แสน  ระยะทาง 160 ม. เพิ่มขึ้น

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางอนงค์นาต  เขื่อนสมบัติ - -          220,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ได้สะดวก    บ้านนายถาวร  แปะทา  กว้าง 4 ม. คสล. สัญจรไป - มา

   ยาว 100 ม. เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ําอุปโภค - บริโภค  - ขุดเจาะบ่อบาดาล -          200,000  -         -         -         มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ที่ 7 อย่างเพียงพอ    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) เพิ่มขึ้น ใช้อยา่งทั่วถึง

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไป - มา - ที่นายมนัส  กาละวงค์ - ที่นายเพลิน -          -          500,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ได้สะดวก    โมกงาม  กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไป - มา - จุดสะพานฝายน้ําล้น - ที่นายบัวทอง -          -          -         350,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 7 ได้สะดวก    หงษ์แสน  กว้าง 5 ม.  ยาว 350 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
46 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค -  - ก่อสร้างระบบกรองน้ําประปา 500,000  -          -         -         -         มีน้ าใช้ที่  ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ประปา หมู่ที่ 8 บริโภค ที่ได้มาตรฐาน    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) ได้มาตรฐาน ใช้ที่สะอาด

เพิ่มขึ้น ได้มาตรฐาน

47 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน  - ติดต้ังโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน -          300,000  -         -         -         ต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 การผลิตน้ําประปา    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) การผลิด ได้มากขึ้น

ลดลง

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนายทม  สาราษฎร - ที่นางอนงค์ -          -          500,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ได้สะดวก    สนามกลาง  กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
49 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไป - มา - บ้านนายธวัช  หล้าศักด์ิ - ที่นายพนูไพร -          -          -         400,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 8 ได้สะดวก    นามบุดดี  กว้าง 4 ม  ยาว 500 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

50 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          -          -         -         345,000 ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 8 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - ที่นางอนงค์  สนามกลาง - ที่นายธวัช มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

    หล้าศักด์ิ  ระยะทาง 600 ม. เพิ่มขึ้น
 - ที่นายประสาน  ขันพิมูล - บ้านนายสมชาย

   หีบแก้ว  ระยะทาง 200 ม.

 - ที่นางวันเพ็ญ  ชัยเฉลิม - ที่นายหัสชัย

   นามบุดดี  รยะทาง 200 ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
51 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางอ้วน แก้ววงค์ - บ้านนางต๋ิม -          -          -         -         370,000 มีเส้นทาง ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 9    แท้สูงเนิน  กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. คมนาคม สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางเกิน  ยูชิ - บ้านนางสมหมาย 170,000  -          -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ได้สะดวก    โตเล็ก  กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนายสวัสด์ิ  แสงชาตรี -  170,000  -          -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ได้สะดวก   บ้านนายประหยัด  แสนมา  กว้าง 4 ม. คสล. สัญจรไป - มา

   ยาว 70 ม. เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง  - บ้านนายลุ่น พิมายนอก - บ้านนางสุมาลี   -          -          350,000 -         -         มีรางระบาย น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และน้ าเน่าเสียจากครัวเรือน    โฮมชัย  ยาว ๘๒ ม.  น้ าเพิม่ขึ้น และไม่ส่งกล่ิน

หมู่ที่ ๙  - บ้านนายโต๊ส - บ้านนางนฤมล ซอเรย์ เน่าเหม็น

   ยาว 58 ม.

55 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางเพ็ญศรี วรรณศิริ - ที่นางน้อย -          -          -         400,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 9 ได้สะดวก    รัตนงาม  กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา
เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายเวช  แน่นอุดร - ที่นายณรงค์ -          -          -         -         400,000 มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 9 ได้สะดวก    ชนะสงคราม กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางสมัย  จิตรธรรม - ที่นายพรชัย 170,000  -          -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 10 ได้สะดวก    แย้มเจริญ  กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

58 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางอาด  วรรณศรี - ที่นางสาวธวัลรัตน์ 320,000  -          -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 10 ได้สะดวก    พิมพ์ศรี  กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง  - สามแยกบ้านนางอัมราภรณ์  ค ามะลา -   -          500,000  -         -         -         มีรางระบาย น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และน้ าเน่าเสียจากครัวเรือน    บ้านนายสวัสด์ิ  โง่นมณี  ยาว ๑๘๐ ม. น้ าเพิม่ขึ้น และไม่ส่งกล่ิน

หมู่ที่ 10   เน่าเหม็น

  

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    
         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ทางเข้าบ้านนางแผง ศรีมีงาม  -          -          90,000   -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ได้สะดวก    กว้าง 3 ม. ยาว 52 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

61 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนายเพชร  รูปจะโป๊ะ - -          -          130,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 10 ได้สะดวก    บ้านนายประจักษ์  พวงพันธ์ หินคลุก สัญจรไป - มา

   และแยกบ้านนายทรงฤทธิ์  พิมพ์ดี  เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

   กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม.

62 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          -          165,000 -         -         ถนนมี ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐ ได้สะดวกและได้รับความ  - บ้านนางรัตนา เจริญสุข - บ้านนายจุ่น แสงสว่าง สัญจรได้สะดวก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ลุพรมมา  ระยะทาง 1,000 ม. เพิ่มขึ้น และได้รับความ

ปลอดภัยในชีวติ

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)



และทรัพยสิ์น
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
63 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน  - ติดต้ังโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน 300,000  -          -         -         -         ต้นทุนการ ลดค่าใช้จ่าย กองช่าง

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 การผลิตน้ําประปา    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) ผลิตลดลง ได้มากขึ้น

64 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - จากบ้านนายวลิะ  สมสล้าง - บ้านนางสุดตา 200,000  -          -         -         -         ถนนมี ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ได้สะดวก   อนุอัน  ขยายถนน 2 ข้างๆละ 1 ม. ความกว้าง สัญจรไป - มา

. ยาว 172 ม. เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

65 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          450,000  -         -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 11 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - บ้านนายคําพันธ ์ พันธช์มภู - บ้านนางแดง มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

  จันทร์ตรัสดี  ระยะทาง 520 ม. เพิ่มขึ้น

 - ซอยบ้านนางชารี  คําสอนพันธ์ - 
   ที่นายเรียน  ประวนัโน ระยะทาง 680 ม.

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
66 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          110,000  -         -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 11 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - บ้านนางธิดารัตน์  ประวันโน - มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

   ที่นางจิตตาภา ขันตี ระยะทาง 260 ม. เพิ่มขึ้น

67 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  -บ้านนางบัวผัน ลาดนอก - บ้านนางบุปผา -          -          600,000 -         -         ถนน ประชาชน กองช่าง

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ได้สะดวก   แสนอินทร์ กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. มีสภาพ สัญจรไป - มา

ดึขึ้น ได้สะดวก

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางแปว  วรรณวงษ์ - ที่นายตุ๋ย   500,000  -          -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ได้สะดวก    ทองวิเศษ กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
69 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ําอุปโภค - บริโภค  - ขุดเจาะบ่อบาดาล -          200,000  -         -         -         มีบ่อบาดาล ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ที่ 12 อย่างเพียงพอ    (รายละเอียดตามแบบ ทต.บ้านตาด) เพิ่มขึ้น ใช้อยา่งทั่วถึง

70 โครงการก่อสร้างลานอเนก เพื่อเป็นสถานที่ให้เด็กร่วมทํา  - ขนาดกว้าง 22 ม. ยาว 20 ม. -          300,000  -         -         -         มีลานอเนก เด็กมีสถานที่ กองช่าง

ประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ประสงค์ ในการจัด

หมู่ที่ 12 เพิ่มขึ้น กิจกรรม

71 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          -          50,000   -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 12 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - บ้านนายเสถียร  มะลารวมรักษ์ - มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

   บ้านนางลําไพร  มะลารวมรักษ์ เพิ่มขึ้น

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   ระยะทาง 300 ม.
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายธงชัย  จูจ้อย - ที่นายชรินทร์ จูจ้อย   -          -          500,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ได้สะดวก    กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

73 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายบุญชู  อุปชัย - ที่นางบัวลอย 500,000  -          -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 13 ได้สะดวก    สิงห์เดช  กว้าง 5 ม.  ยาว 500 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

74 โครงการก่อสร้างห้องน้ําศาลา เพื่อให้บริการประชาชน  - กว้าง 4 ม.  ยาว 8 ม. -          150,000  -         -         -         มีห้องน้ า ประชาชน กองช่าง

ประชาคม หมู่ที่ ๑๓ เพิ่มขึ้น มีห้องน้ าที่ถูก

สุขลักษณะ

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
75 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ส่ีแยกบ้านศักด์ิดา  พิมพ์ศรี - ที่นายล้วน  -          170,000  -         -         -         ถนนมี ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1๓ ได้สะดวก   สมีดี  กว้าง 0.5 ม. และ 1 ม. ความกว้าง สัญจรไป - มา

. ยาว 189 ม. เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

76 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          50,000    -         -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 1๓ ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - บ้านนางปิ่น นนทะลาด - บ้านนางไพลิน มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

   แก้วนาดี  ระยะทาง 80 ม. เพิ่มขึ้น

 - บ้านนางจันทร์เพ็ญ  ชาพิมพ์ - ที่นายต่ืน

   ทองวิเศษ  ระยะทาง 40 ม.

77 โครงการก่อสร้างถนนดิน  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - วัดป่าเครือหวายดิน - ที่นายอนันต์  -          130,000  -         -         มีเส้นทาง ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ ๑๓    ศรีอุดม  กว้าง 8 ม. ยาว  160 ม. คมนาคม สัญจรไป - มา

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เพิ่มขึ้น ได้
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 โครงการขยายลานกีฬาอเนก เพื่อให้มีพื้นที่ส าหรับออกก าลัง  - กว้าง ๒๐ เมตร และ ๒๓ เมตร และ -          -          580,000 -         -         ลานกีฬาฯ ประชาชนมี กองช่าง

ประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ กายของประชาชนเพิ่มขึ้น    ยาว ๔๓ เมตร มีพื้นที่ สุขภาพร่างดกย

เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

79 โครงการก่อสร้างรางวีคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ  - ที่นายนวพล  อาป้อง  ยาว 200 ม. -          -          -         -         500,000 มีรางวี ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ที่ 13 เกษตร    (ตามแบบ ทต.บ้านตาด) คอนกรีต น้ าใช้เพือ

เพิ่มขึ้น การเกษตร

80 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางทองใส  ชัยรินทร์ - หนองบักแลน 500,000  -          -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 14 ได้สะดวก    กว้าง 4 ม.  ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนางบุญปัน พิมพ์ศรี - บ้านนายฉิมมา -          420,000  -         -         -         ถนน ประชาชน กองช่าง

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ได้สะดวก    พิมพ์ศรี  กว้าง  6 ม. ยาว 175 ม. มีสภาพ สัญจรไป - มา

ดึขึ้น ได้สะดวก

82 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นางเหล่า  ศรีอุดม - ที่นางสมัย  โหสีลา -          -          500,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 14 ได้สะดวก    กว้าง 4 ม.  ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

83 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายพรศักด์ิ  จันทพันธุ์ - ที่นางเล่ียม -          -          -         500,000 -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 14 ได้สะดวก    นิ่มมิตรมี กว้าง 4 ม.  ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - กว้าง 4 ม.  ยาว 225 ม. -          -          -         -         500,000 มีถนน ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็กหนองแด่น หมู่ที่ 14 ได้สะดวก คสล. สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

85 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - จากถนน ๒๓๑๖  - บ้านนายเชิดชัย 500,000  -          -         -         -         ถนน ประชาชน กองช่าง

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ได้สะดวก    สาครเจริญ กว้าง  5 ม. ยาว 250 ม. มีสภาพ สัญจรไป - มา

ดึขึ้น ได้สะดวก

86 โครงการวางท่อเมนระบบประปา เพื่อเป็นการบํารุงรักษาระบบ  - วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน -          400,000  -         -         -         ระบบประปา ระบบประปา กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ประปาหมู่บ้าน    ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2,500 ม. มีมาตรฐาน ได้รับการบํารุง

เพิ่มขึ้น รักษา

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
87 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - ที่นายชัยรัตน์  ปัดมะริด - สวนยาง -          190,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 15 ได้สะดวก    นายพิเชษฐ์  กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

88 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - บ้านนายอุดร  อินทมล  - ที่นายสง่า -          500,000 -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 15 ได้สะดวก    รักษาวงษ์  กว้าง 4 ม. ยาว 625 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

เพิ่มขึ้น ได้สะดวก

89 โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงตํ่า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -          460,000 -         ประชาชน ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 15 ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร  - ศาลปู่ทองคํา - บ้านนายวงศกร  ไชยเทพ  มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าใช้

   ระยะทาง 400 ม. เพิ่มขึ้น

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน ้าโขง    

         ๑. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

                   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
90 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง  - บ้านนายอ๊อด ภักดีราช - บ้านนายบัวก้าน   -          -          -         -         530,000 มีรางระบาย น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และน้ าเน่าเสียจากครัวเรือน    พรมโคตร  ยาว ๑๕๐ ม. น้ าเพิม่ขึ้น และไม่ส่งกล่ิน

หมู่ที่ 15  - ส่ีแยกบ้านนายไสย  อินทร์กลาง - เน่าเหม็น

   บ้านนายสําราญ  จันทะศรี  ยาว 62 ม.

91 โครงการก่อสร้างระบประปา เพื่อให้มีน้ําเพียงพอต่อความ  - ก่อสร้างตามแบบ ทต. บ้านตาด 450000 -          -         -         -         มีหอถังสูง ประชาชนมี กองช่าง

หอถังสูง  หมู่ที่ ๑๖ ต้องการของประชาชน เพิ่มขึ้น น้ําเพือ่อุปโภค

 - บริโภค 

อยา่งเพียงพอ

92 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา  - สวนนางหลอด  แฝงสะโด - สามแยกที่ -          500,000  -         -         -         มีถนน ประชาชน กองช่าง

เทศบาลต้าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570)



หมู่ที่ 16 ได้สะดวก    นายอาคม  นามวิเศษ  กว้าง 4 ม. หินคลุก สัญจรไป - มา

   ยาว 625 ม. เพิ่มขึ้น ได้สะดวก




