
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป   แก้ไขเปน็  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (เฉพาะในปงีบประมาณ 2565)
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ

 (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. 2563 หน้า 1 ขอ้ 1

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม หมู่ที่ 1 -16 -          -          20,000   20,000   20,000   ระดับความ ประชาชนมี ส านักปลัด

เพิ่มรายได้ ส าเร็จตาม อาชีพเสริมและ

โครงการ มีรายได้เพิม่ขึ้น
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 1/25๖๔)

เทศบาลต าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป   แก้ไขเปน็  แผนงานการเกษตร  (เฉพาะในปงีบประมาณ 2565)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1/2564)

หน้า 10 ขอ้ 1

๒ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้หลัก เกษตรกรในพื้นที่ต าบลบ้านตาด -          -          10,000    50,000   50,000   ร้อยละความ เกษตรกรได้รับ ส านักปลัด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ หมู่ที่ 1 - 16 พึงพอใจ ความรู้สามารถ
พัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหาร ของผู้เข้า น าไปใช้ในชีวติ
จัดการชุมชนแบบบูรณาการ ร่วมโครงการ ประจ าวนัได้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 1/25๖๔)

เทศบาลต าบลบา้นตาด



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      แผนงานการศึกษา   แก้ไขเปน็  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (เฉพาะในปงีบประมาณ ๒๕๖๕)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100  ข้อ 7

1 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ประชาชนในเขตต าบลบ้านตาด 10,000    10,000    100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ ประเพณีที่ดีงาม กองการ
ลอยกระทง ประเพณีไทย หมู่ที่ 1 - 16 ประชาชน ของไทยได้รับ ศึกษา

ที่เข้าร่วม การอนุรักษ์และ

โครงการ สืบทอดต่อไป

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100  ข้อ 8

๒ โครงการสืบสานประเพณี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันท า ประชาชนในเขตต าบลบ้านตาด 10,000    10,000    50,000   50,000   50,000   ร้อยละของ ประเพณีที่ดีงาม กองการ
แห่เทียนวันเข้าพรรษา กิจกรรมในงานประเพณีเข้าพรรษาหมู่ที่ 1 -16 ประชาชน ของไทยได้รับ ศึกษา

ในการส่งเสริมท านุบ ารุงพระ ที่เข้าร่วม การอนุรักษ์และ

พุทธศาสนา โครงการ สืบทอดต่อไป
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เทศบาลต าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 1/25๖๔)



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2   ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   แก้ไขเปน็  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (เฉพาะในปงีบประมาณ ๒๕๖๕)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) 

หน้า 11 ข้อ 1

1 โครงการก่อสร้างโดมอาคารสนาม เพื่อใช้เป็นที่ออกก าลังกายของ ก่อสร้างโดมอาคารสนามกีฬาส่วนกลาง -          -          -          700,000 ร้อยละของ ประชาชนใช้ กองช่าง
กีฬาส่วนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ประชาชน หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  กว้าง 13 เมตร ประชาชน เวลาวา่งให้เกิด

ยาว 18 เมตร  (ตามแบบแปลน เลขที่ ได้ใช้เวลา ประโยชน์

บต. 12/2564) ว่างให้เกิด หลีกเล่ียง

ประโยชน์ ยาเสพติด

แก้ไขเป็น

700,000 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 1/25๖๔)

เทศบาลต าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการและการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 6   ด้านการท่องเที่ยว  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

                    แผนงานบริหารงานทั่วไป   แก้ไขเปน็  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (เฉพาะในปงีบประมาณ 2565)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

หน้า 84 ข้อ 8

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แกนน าเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน -          50,000    50,000   50,000   50,000   ระดับความ มีการส่งเสริม ส านักปลัด
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  ตามเส้นทาง เร่ืองการท่องเที่ยวชุมชนและเสริม เทศบาลต าบลบ้านตาด  หมู่ทที่ 1 - 16 ส าเร็จในการ และพัฒนาการ
วัฒนธรรมเทศบาลต าบลบ้านตาด สร้างประสบการณ์ พัฒนาการ ด าเนินงาน ท่องเที่ยวโดย

ท่องเที่ยวให้แกนน าเครือข่ายการ ตามโครงการ ชุมชนตาม
ท่องเที่ยวในชุมชนเทศบาลต าบล เส้นทาง
บ้านตาด วฒันธรรม

เทศบาลต าบล
บ้านตาด
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เทศบาลต าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 1/25๖๔)



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 7   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

                    แผนงานบริหารงานทั่วไป   แก้ไขเปน็  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (เฉพะในปงีบประมาณ 2565)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

หน้า ๙๑ ข้อ ๑๗

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็ก เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลบ้านตาด -          20,000    20,000   20,000   20,000   ร้อยละ สภาเด็กและ ส านักปลัด
และเยาวชน เทศบาลต าบลบ้านตาด เทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้เรียนรู้ ความพึง เยาวชนเทศบาล

และพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ พอใจของ ต าบลบ้านตาด
เรียนรู้ใหม่ๆ และได้ร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม ได้เรียนรู้
จิตอาสา เพื่อส่วนรวมและปฎิบัติ โครงการและ ส่ิงใหม่ๆ และ
งานจริงในพื้นที่ได้แลกเปล่ียน การสังเกตุ มีประสบการณ์
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน พฤติกรรม ในการปฎิบัติ

งานจิตอาสา
เพื่อส่วนรวม
ร่วมกับชุมชน
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา              
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 1/25๖๔)

เทศบาลต าบลบา้นตาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 7   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
                    แผนงานบริหารงานทั่วไป   แก้ไขเปน็  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เฉพาะในปงีบประมาณ 2565)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564
หน้า 13 ข้อ 1

2 โครงการวันสตรีสากล 1. เพื่อประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ ผู้น ากลุ่มสตรี , สตรี หมู่ที่  1 - 16 -          -          20,000   50,000   50,000   ร้อยละ 1. สตรีได้รับ ส านักปลัด
บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ความพึงพอ การเชิดชูเกียรติ
2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ใจของ 2. สตรีมีความ
ความสามัคคีในหมู่คณะ แกนน า รัก ความสา
3. เพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่น ชุมชนที่ มัคคีในหมู่
ขององค๋กรสตรี เข้าร่วม คณะ

โครงการ 3. มีพลังเครือ
ข่ายที่เข้มแข็ง
ยัง่ยนื
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 7   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

                    แผนงานบริหารงานทั่วไป   แก้ไขเปน็  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (เฉพาะในปงีบประมาณ 2565)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. 2562
หน้า 7 ข้อ 5

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ เพื่อปกป้องสถาบันส าคัญชองชาติ 1 ปี/คร้ัง -          -          10,000   10,000   10,000   ร้อยละความ เกิดความรัก ส านักปลัด
ของชาติ ประชาชน  หมู่ที่ 1 - 16 ส าเร็จในการ และปกป้อง

ด าเนินการ สถาบันส าคัญ
ตามโครงการ ของชาติ

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. 2562
หน้า 7 ข้อ 6

4 โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 1 ปี/คร้ัง -          -          10,000   10,000   10,000   ร้อยละความ ประชาชนมี ส านักปลัด
ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชา ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชน  หมู่ที่ 1 - 16 ส าเร็จในการ ความรู้ความ
ธปิไตย ด าเนินการ เข้าใจในระบอบ

ตามโครงการ ประชาธิปไตย
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