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คำนำ 
 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ.๒566 - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านตาด ฉบับนี้
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาด อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖1 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศไห้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพ่ือ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประโยชน์ต่อการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
                                                                                         เทศบาลตำบลบ้านตาด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกเหตุผลและความจำเป็น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
เทศบาลตำบลบ้านตาด 

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

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

ตำบลบ้านตาด ยังไม่ครอบคลุมในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้สามารถนำมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้น 
เพ่ือให้การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ้านตาด ถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านตาด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณต่อไป ซึ่งการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                                         

 

                      
 
 
 

 
 

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) 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา 

14 12,788,000 - - - - - - - - 14 12,788,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชวีิตและสังคม 
แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - 14 12,788,000 

รวม 14 12,788,000           

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 

    ผ  ๐๑ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                             หน้า ๔ 

 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต  
บ้านตาด หมู่ที่ 1  จากสะพาน  
ทางหลวงชนบท-สถานีวิทยุเสียง
ธรรม 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 4.50 ม. ยาว 
200.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.05 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 900.00 ตร.ม 

   500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - - ถนนมีสภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง
ระบายน้ำ คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1
จากสะพานทางหลวงชนบท-สถานี
วิทยุเสียงธรรม 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน รางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาด 0.40x0.60 ม. 
พร้อมฝารางระบายน้ำ 
คสล.ระยะทางรวม 
220 ม.และบ่อพักน้ำ 
คสล. จำนวน 22 บ่อ
(ตามแบบที่เทศบาล
ตำบลบ้านตาดกำหนด) 

636,000 - - - - มีรางระบายน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 

    ผ  ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                             หน้า ๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 

 
 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านตาด หมู่ที่ 1 คุม้ดง
ป่าเตย 
 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ทำการรื้อผิวทางเดิม 
ปรับปรุงช้ันพ้ืนทางเดิม แล้ว
ก่อสร้างผิวทาง คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.00 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
736.00 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังหรือ
หินคลุกหรือหินคลุกข้าลละ 0.20 
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้
เรียบร้อยตามแบบเทศบาลตำบล
บ้านตาดกำหนด 

 730,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - - มีถนน
คอนกรีต
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 5 สายคุ้ม
น้อยกกสะทอน 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ระยะทาง 290 เมตรหรือมี
พื้นผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร 

   171,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - - มีถนนหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 

 
 
 

    ผ  ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                             หน้า ๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 

 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 5 สายทางไป
สำนักสงฆเ์ศวตฉัตร ไป
ถนนสายบ้านกกสะทอน-
คุ้มด้านมีชัย 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร หรือมี
พื้นผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 2000.00 ตารางเมตร 

 393,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - - มีถนนหิน
คลุกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านอินแปลง หมู่ที่ 
8 เส้นทางบ้านอินแปลง-
บ้านหลุบหวาย 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ระยะทาง 
625  เมตรหรือมีพื้นท่ีผิวทางหิน
คลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
2500.00 ตร.ม. 

   500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - - มีถนนหิน
คลุกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโนนเดื่อ หมู่ท่ี 9 
ระหว่างที่นายเวช  แน่น
อุดร-ที่นายณรงค์  ชนะ
คราม 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ระยะทาง 
330  เมตรหรือมีพื้นท่ีผิวทางหิน
คลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
1320.00 ตร.ม. 

 259,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - - - - มีถนนหิน
คลุกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 

 
 
     
 

    ผ  ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                             หน้า ๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 

 
      
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บานโนนเดื่อ 
หมู่ที่ 9 ระหว่างที่นาง
เพ็ญศรี  วรรณศริิ -ที ่
นางน้อย  รัตนงาม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและรบั
ความปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ระยะทาง 300 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวทางหินคลุกบดอัดแนน่ไม่น้อย
กว่า 1200.00 ตารางเมตร 

236,000  - - - - มีถนน
หินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

9. โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านเครือ
หวายดิน หมู่ที่ 13 
ระหว่างที่นายบุญชู 
อุปชัย - ที่นางบัวลอย  
สิงห์เดช 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกและรบั
ความปลอดภัย 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง 500  
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 2500.00 ตร.ม. 

486,000 - - - - มีถนน
หินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

รวม 9 โครงการ   3,911,000 
 

       

      
 
 
 

    ผ  ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                             หน้า ๘ 

 

 
 
 
 
 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรตี บ้านตาด หมู่
ที่ 1 สายทางบ้านตาด-บ้าน
อินทร์แปลง  

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 
 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.70 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 14,800.00   
ตร.ม. 

2,586,000 - - - - ถนนมีสภาพ
ดีขึ้น 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น
,อบจ.และ
หน่วยงาน
อื่น 

 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตาด หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน
ตาด-อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 
 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   
ตร.ม. 

1,376,000 - - - - มีถนน
คอนกรีต
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น
,อบจ.และ
หน่วยงาน
อื่น 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 

    ผ  ๐๒/๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                             หน้า ๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 

      
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลติกคอนกรตี 
บ้านตาดหมู่ที่ 1 สายทางคุ้ม
หน้าโรงเรียนบ้านตาด  

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 
 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 220.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 880.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร 
ยาว 188.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 883.60 ตร.ม. 
ช่วงที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 

1,181,000 - - - - ถนนมีสภาพดี
ขึ้น 
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ท้องถิ่น
,อบจ.และ
หน่วยงาน
อื่น 

    ผ  ๐๒/๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                                                                             หน้า ๑๐ 

 

 
 
    
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน
ตาดใต้ หมู่ท่ี 14 สายทาง
ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน) 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 
 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 385.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 2,117.50 ตร.ม. 

1,148,000 - - - - ถนนมีสภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ตาดใต้ หมู่ท่ี 14 สายจาก
แยกถนนบ้านตาด-บ้าน
หนองประเสริฐ ไปหนอง
ขี้อ้น 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
และรับความ
ปลอดภัย 
 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 584.00 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,920 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

2,586,000 - - -  มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 

รวม 5 โครงการ   8,877,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่(2/2565)  

สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 

    ผ  ๐๒/๒ 


