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รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

************************************* 

เรียน   ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ที่เคารพ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.2552   
มาตรา  48 ทศ วรรค ๕  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นประจ าทุกปี   วรรค ๖ ให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ที่ท าการเทศบาลต าบลบ้านตาดด้วย  นั้น 

  ตลอดระยะเวลา  1  ปี  ที่ผ่านมา  คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   กระผมและคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลบ้านตาด   ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด  และเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจากการ
บริหารงาน  ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามาด าเนินการ
จนประสบผลส าเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
บุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด  ในโอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการด าเนินงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๘  มกราคม  พ.ศ. 255๖    
ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย การพัฒนาไว้   6  ด้าน  ประกอบด้วย 

ด้านที่ 1    นโยบายด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และเพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย 

ด้านที่ 2    นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งการพ่ึงพา 
ตนเองและด ารงอยู่ได้ด้วยความม่ันคงยั่งยืน 

ด้านที่ 3    นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

ด้านที่ 4    นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม   
ปราศจากมลพิษและเป็นเมืองแห่งความสุข 

ดา้นที่ 5    นโยบายด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นชุมชน/ 
หมู่บ้านทีเ่ข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ด้านที่ 6    นโยบายด้านการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี
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เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา  48 ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  ข้าพเจ้านายสมัย  น้อยรามศูนย์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
จึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าเร็จในรอบปีงบประมาณ  2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่แถลงไว้  ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
     ทรัพย์สินและเพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่มาก บ้านหลุบหวาย 
หมู่ที่ 2 งวดสุดท้าย 

1,948,261.95 1,948,261.95 อุดหนุนเฉพาะกิจ กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตประปาท่อ PVC 
บ้านหลุบหวาย-บ้านมอดินแดง 

139,000 138,000 เงินสะสม กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตประปาท่อ PVC 
บ้านนิคมผ่านศึก 3   หมู่ที่ 6 

288,000 261,000 เงินสะสม กองช่าง 

4 โครงการดาดคอนกรีตถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าขาม 
หมู่ที่ 7 

164,000 157,800 เงินสะสม กองช่าง 
 

5 โครงการขยายเขตประปาท่อ PVC 
บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 

346,000 330,000 เงินสะสม กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตประปาท่อ PVC 
บ้านโนนเดื่อพัฒนา  หมู่ที่ 16 

485,000 448,000 เงินสะสม กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 2   
หมู่ที่ 4 

503,000 497,000 เงินสะสม กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเครือหวายดิน   
หมู่ที่ 13 

163,000 158,000 เงินสะสม กองช่าง 
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๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพย์สินและเพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 4   
หมู่ที่ 12 

50,000 48,000 เงินสะสม กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่าน
ศึก 3  หมู่ที่ 6 

161,000 161,000 เงินสะสม กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ หล็ ก  บ้ าน อินทร์ แปล ง     
หมู่ที่ 8 

272,000 270,000 เงินสะสม กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก บ้ า น สุ ข ส ม บู ร ณ์       
หมู่ที ่10 

109,000 107,000 เงินสะสม กองช่าง 
 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เดิมโดยเสริมหินคลุก บ้านตาด  
หมู่ที่ 1 สายทางหลุบกกม่วง 

345,000 330,000 เงินสะสม กองช่าง 

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี 

1,910,000 1,809,606.18 เทศบัญญัติและ 
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกล าห้วยหมากแข้ง 
บ้านตาด หมู่ที่ 1 

500,000 500,000 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ขยายทางเท้า 7 แห่ง ภายในเขต
เทศบาลต าบลบ้านตาด (งวดที่ 1) 

796,348 796,348 เงินกู้ กสท. กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ขยายทางเท้า 7 แห่ง ภายในเขต
เทศบาลต าบลบ้านตาด (งวดที่ 8) 

970,222 970,222 เงินกู้ กสท. กองช่าง 
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๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพย์สินและเพื่อให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

18 โครงการขุดลอกห้วยภายในเขต
เทศบาลต าบลบ้านตาด 2 แห่ง 
งวดที่ 1 

987,350 987,350 เงินกู้ กสท. กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เส ริ ม เหล็ ก  จ านวน  9  ส าย    
งวดที่ 1-9 

3,629,000 3,629,000 เงินสะสม กองช่าง 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 1 เป็นเงิน 13,766,181.95 13,546,588.13  
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๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งการ           
     พึ่งพาตนเองและด ารงอยู่ได้ด้วยความม่ันคงย่ังยืน  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ 
“การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน”์ 

10,000 10,000 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ส านักปลัด 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 2  เป็นเงิน  10,000 10,000  
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   ๓. นโยบายด้านการศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี    
                          และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าขาม   
หมู่ที่ 7 

528,000 528,000 เงินสะสม กองช่าง 

2 โครงการฮีตสิบสองคองสิบสี่ 1๐0,000 8,586 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
3 โครงการสืบสานงานประเพณี  

ศรีอุดร 
100,000 8,800 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

4 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 416,500 416,500 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
รวมงบประมาณนโยบายที่ 3  เป็นเงิน 1,๑๔๔,500 961,886  
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   ๔. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม  
                         ปราศจากมลพิษและเป็นเมืองแห่งความสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ 
มูลฝอย 

655,200 651,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

2 โครงการรักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
(กวาดถนน 2 ข้างทาง) 

280,800 255,900 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

3 โครงการเมืองไร้มลพิษรณรงค์คัด
แยกขยะที่แหล่งก าเนิด 

20,000 3,320 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

4 ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล 

500,000 468,506.50 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

5 จัดซื้อถังขยะ ถังขยะพิษ ถังขยะ
อันตราย 

150,000 143,400 เทศบัญญัติและ 
โอนเพิ่ม 

กองสาธารณสุข 

6 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน เทศบาลต าบลบ้านตาด 

30,000 21,116 เทศบัญญัติและ 
โอนเพิ่ม 

กองสาธารณสุข 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 4  เป็นเงิน 1,636,000 1,543,242.50  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

[8] 

   ๕. นโยบายด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็น 
                         ชุมชน/หมู่บ้านที่เข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการเข้าค่ายเยาวชน
แก้ปัญหายาเสพติด 

100,000 80,190 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

2 โครงการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ต าบลบ้านตาด  

700,000 652,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

3 อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
โดยให้ อสม.เป็นผู้ด าเนินการ 

80,000 80,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

4 โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคทาง 
เพศสัมพันธ์ 

70,000 60,436 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

กองสาธารณสุข 
 

5 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1,300,500 1,299,360 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

6 โครงการอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

569,469 457,470.44 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

1,902,965 1,657,662.68 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

3,930,000 3,844,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติด 

400,000 376,815.58 เทศบัญญัติและ
โอนเพิ่ม 

กองการศึกษา 

10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,650,800 11,489,100 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
11 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,590,400 

 
2,589,600 เทศบัญญัติและ 

โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 

12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 168,000 158,500 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
รวมงบประมาณนโยบายที่ 5  เป็นเงิน 23,462,134 22,745,134.70 

 
  

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

[9] 

   ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านควบคู่กับการ 
                                 มีบริหารจัดการที่ดี 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริและพระราชกรณีย
กิจในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว     รัชกาลที่ 9 

550,000 446,800 เทศบัญญัติ/ 
โอนเพิ่ม 

ส านักปลัด 

2 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

120,000 28,700 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

3 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

 61,024 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 58,825 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

5 โครงการประชาสัมพันธ์ควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

7,800 7,800 สปสช. กองสาธารณสุข 

6 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาน
สัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 

30,000 10,279 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

7 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

52,534 52,534 สปสช. กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมและป้องกันการ
ขาดสารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย 

29,650 29,650 สปสช. กองการศึกษา 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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    ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน            
                                 ควบคู่กับการมีบริหารจัดการที่ดี (ต่อ) 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

9 โครงการเทศบาลร่วมใจถวาย
ความอาลัยและกราบบังคมพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

300,000 265,920 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ส านักปลัด 

10 โครงการถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
(แปรอักษร ณ วัดป่าบ้านตาด) 

32,850 32,850 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

กองการศึกษา 

11 โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบล 

30,000 22,440 โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

กองวิชาการ 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 160,000 150,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
รวมงบประมาณนโยบายที่ 6  เป็นเงิน 1,412,834 

 
1,166,822 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

[11] 

สรุปนโยบายการพัฒนา  6  ด้าน 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

 
นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพ่ือให้เทศบาลต าบล 
บ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุขปลอดภัย 

13,766,181.95 13,546,588.13 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้าน
ตาดเป็นเมืองแห่งการพึ่งพาตนเองและด ารงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงยั่งยืน 

10,000 10,000 

  ๓. นโยบายด้านการศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่ดีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

1,๑๔4,500 961,886 

๔. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็น
เมืองที่สะอาด สวยงามปราศจากมลพิษและเป็นเมืองแห่งความสุข 

1,636,000 1,543,242.50 

๕. นโยบายด้านสุขภาพและสวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาล
ต าบลบ้านตาดเป็นชุมชน/หมู่บ้านที่เข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

23,462,134 
 

22,745,134.70 
 

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/หมู่บ้านควบคู่กับการมีบริหารจัดการที่ดี 

1,412,834 
 

1,166,822 
 

รวมงบประมาณทุกนโยบาย เป็นเงิน จ านวน 
 

41,431,649.95 
 

39,973,674.33 

 

  

   

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

[12] 

ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ การก าหนดนโยบายการบริหารที่กระผมได้กล่าว
มาแล้วได้ก าหนดบนพ้ืนฐานความเป็นจริงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือก้าวไปสู่เมืองแห่งการพัฒนาในทุกๆ ด้าน กระผมจะ
บริหารเทศบาลต าบลบ้านตาดโดยค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการท างานภายในระยะเวลา    
๔ ปี เพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลบ้านตาดอย่างแท้จริง ผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้าง ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองของเราไปด้วยกัน  ขอบคุณครับ 

 

 

(นายสมัย  น้อยรามศูนย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 

 

 


