
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลต าบลบ้านตาด

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





คำนำ 
 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ.๒566 - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ เทศบาลตำบลบ้านตาด ฉบับนี้
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาด อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖1 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศไห้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประโยชน์ต่อการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
                                                                                         เทศบาลตำบลบ้านตาด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกเหตุผลและความจำเป็น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 
เทศบาลตำบลบ้านตาด 

.................................................. 
ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านตาด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาล 

ตำบลบ้านตาด เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2564  แล้วนั้น 
เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาล

ตำบลบ้านตาด ยังไม่ครอบคลุมในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม 
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สามารถนำมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้น 
เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ้านตาด ถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านตาด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณต่อไป ซึ่งการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                          หน้า 12 

 

 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 
 
 

ปี2566 ปี2567 ปี2568 ปี2569 ปี2570 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา 

2 18,500,000 - - - - - - - - 2 18,500,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานการศึกษา 1 10,000    1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000       5 50,000 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     1 

 

     50,000 

 

   1 

 

   5 0,000 

 

     1 

 

  50,000 

 

     1 

 

    50,000 

 

     1 

 

    50,000 

 

      5 

 

    250,000 

 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5     500,000 

แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5     150,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 150,000         1 150,000 

รวม 7 18,840,000 4 190,000 4 190,000 4 190,000 4 190,000 26 19,600,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่(1/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 

    ผ  ๐๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๔ 

 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านตาด  หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน
หินคลุกสายจากแยกถนน
คอนกรีตไปวัดป่าบ้านตาด-
ทางไปหนองสองห้อง  กว้าง 
5 เมตร ยาว 150 เมตร 

   500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - - พ้ืนที่ผิวจราจร
หินคลุกไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

รวม 1 โครงการ   500,000 - - - -    

     
                                  
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่(1/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวัดอุดรธานี 
 

    ผ  ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๕ 

 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี  3    การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมความแข็งให้สังคมมีความพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
         2.1  แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัยให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดข้ึน 

เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลบ้านตาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การดำเนินงาน
ตามโครงการ 

เด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ป้องกัน
อุบัติเหตุ
และอุบัติภัย 

กอง
การศึกษา 

รวม 1 โครงการ   10,000 10, 000 10,000 10,000 10,000    

     
 
 

    ผ  ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่(1/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๖ 

 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี  3    การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมความแข็งให้สังคมมีความพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
         2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
ส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

รวม 1 โครงการ   50,000 50, 000 50,000 50,000 50,000    

 
 
 

    ผ  ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(1/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอดุรธานี 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๗ 

 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี  3    การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมความแข็งให้สังคมมีความพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
         2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

1 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

-กลุ่มอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ตำบลบ้านตาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

(อปพร.)
สามารถให้
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

รวม 1 โครงการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

 
 

    ผ  ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(1/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอดุรธานี 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๘ 

 

๕ 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี  2  การส่งเสริม การพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยและอันทรีย์ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 2  การส่งเสริม  การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  ยกระดับระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอันทรีย์ 
     3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
         3.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ประชาชน
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

ประชาชนตำบล
บ้านตาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

ประชาชน
มีปรัญญาท่ีใช้
ในการดำเนิน
ชีวิต 

สำนักปลัด 

รวม 1 โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

 

    ผ  ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(1/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอดุรธานี 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๙ 

 

 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ท่ี  3    การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมความแข็งให้สังคมมีความพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
     6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การปกครอง และการบริหารจัดการ 
         6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

1. โครงการกั้นห้องทำงาน เพ่ือให้มีสถานที่ในการ
ปฎิบัติงานที่เป็น
ระเบียบและเป็น
สัดส่วน 

-จำนวน  1 จุด 
กว้าง 3.49 เมตร สูง 2.88 
เมตร และ กว้าง 1.7 เมตร 
สูง 2.88 เมตร 

150,000 - - - - พ้ืนที่ทำงาน
เพ่ิมข้ึน 

พนักงานมี
สถานที่
ทำงานที่ไม่
แออัด 

สำนักปลัด 

รวม 1 โครงการ   150,000 - - - -    

    ผ  ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(1/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอดุรธานี 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๑๐ 

 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุ
ถนนลาดยางสายหนองใหญ่-
วัดป่าบ้านตาด 

เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 
 

ปริมาณงาน ก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง      
ผิวจราจร กว้าง 6.00-
7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-2.00 เมตร 
ระยะทาง 3.903 กิโลเมตร 

18,000,000 - - - - ถนนที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐานและ
ลักษณะของทาง
หลวงชนบท 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

รวม 1 โครงการ   18,000,000        

 
 
 
 
 

    ผ  ๐๒/๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(1/2565)  
เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอดุรธานี 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                             หน้า ๑๑ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่เติม คร้ังที่ 1 
เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล พร้อมขาต้ัง 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 6,240x4,160 

ประเภทความจำ (Memory 
Type)SD/SDHC/SDXC) card 

 

50,000 - - - - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

2 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

 

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง ขนาด 
100 วัตต์ 

 

7,000 - - - - กองการศึกษา 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู  จำนวน 3 เครื่อง 

 
 

51,000 - - - - กองการศึกษา 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

ชุดกระดานเคล่ือนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์  
จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 180x40 

ซม. 
 

28,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

    ผ  ๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑                                                                          หน้า 12 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่เติม คร้ังที่ 1 
เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

ถังออกซิเจน  ขนาด  6 คิว  จำนวน 1 ชุด 
 

9,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

6 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง 
1) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า 2) 
ถังบรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๓ ลิตร 
3) ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร 
4) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ 
ลิตรต่อช่ัวโมง  
5) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน  

118,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 263,000 - - - -  

 
 

    ผ  ๐๓ 


