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วิสัยทัศน์ 
การพฒันาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

 

เทศบาลต าบลบ้านตาด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
 

 

 

“เศรษฐกิจเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา 
 

การศึกษาทันสมัย            สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ 
 

เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ”    
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สารบัญ 

           หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์      1 

ส่วนที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

1.นโยบายด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  3 
และทรัพย์สินและเพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย 
 
2.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมือง  6 
แห่งการพ่ึงพาตนเองและด ารงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงยั่งยืน 
 
3.นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนได้รับโอกาส  7 
ทางการศึกษาที่ดีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

 
4.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองที่สะอาด  8 
สวยงามปราศจากมลพิษและเป็นเมืองแห่งความสุข 
 
5.นโยบายด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐานเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาด  9 
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  

  
           6.นโยบายด้านการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนของชุมชนควบคู่กับการบริหาร          10  
           จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ส่วนที่ 3  สรุปนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  12 
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ต าบลบ้านตาด 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

(๑) หลักการและเหตุผล 

  1.นายสมัย  น้อยรามศูนย์  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
  2.ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 48 
ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
วรรค 5 บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี วรรค 6 ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศโดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาล 

นายสมัย  น้อยรามศูนย์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบล 
บ้านตาด เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๘  มกราคม     
พ.ศ. 255๖ 

(๒) วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
  ๒. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
************************************* 

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. 2561   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 เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และเพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย 

ด้านที่ 2    นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งการพ่ึงพา 
ตนเองและด ารงอยู่ได้ด้วยความม่ันคงยั่งยืน 

ด้านที่ 3    นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

ด้านที่ 4    นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม   
ปราศจากมลพิษและเป็นเมืองแห่งความสุข 

ด้านที่ 5    นโยบายด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นชุมชน/ 
หมู่บ้านทีเ่ข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ด้านที่ 6    นโยบายด้านการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี
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[2] 
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  2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่แถลงไว้  ดังนี้ 
 

๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้
เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลังโรงเรียนอุดร

ธรรมานุสรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้ 
143,000 142,000 จ่ายขาดเงิน

สะสม 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางคุ้มโนน
มะเขือ-อ่างเก็บน้ าหนองกลาง หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

500,000 499,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกล าห้วยหมากแข้ง (ท่อห้า) หมู่ที่ 1  
บ้านตาด 

498,000 498,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายทางบ้านสุขสมบูรณ์-บ้านอินทร์แปลง 

2,159,000 2,140,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลังสถานีวิทยุเสียง
ธรรม หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

359,000 340,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยสถานีวิทยุเสียง
ธรรม-บ้านอ.พงษ์ศักดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

139,000 139,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สายทางซอยร้านเย็บผ้า 
หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

457,000 457,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

8 โครงการต่อเติมความกว้างผิวจราจรและซ่อมแซมถนน 
คสล. สายทางสามแยกทางโค้งสะพาน-บ้าน อ.สุเทพ  
หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

193,000 188,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สายทางบ้านตาด (คุ้มท่อห้า) – นิคม
ทหารผ่านศึก 

1,244,000 1,235,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.สายทางบ้านตาด-ห้วยท่อ
ห้า หมู่ที่ 1 บ้านตาด 

825,000 518,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 
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[3] 
๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและเพื่อให้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
11 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 

สายทางซอยวัดวุฒิวงศ์สุขยาราม-โรงสูบน้ า หมู่ที่ 2  
บ้านหลุบหวาย 

346,000 345,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตและวางรางระบายน้ า คสล.อัดแรงหล่อส าเร็จ สาย
ทางผ่านศึก 1 – ผ่านศึก 4 หมู่ที่ 3 บ้านผ่านศึก 1 

181,000 181,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายทางผ่านศึก  1 – ศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 3  
บ้านผ่านศึก 1 

520,000 496,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนายอนันต์ 
ลุพรมมา หมู่ที่ 4 บ้านผ่านศึก 2 

300,000 300,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยโรงงาน หมู่ที่ 4  
บ้านผ่านศึก 2 

198,000 195,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.อัดแรงหล่อส าเร็จ 
สายทางซอยนายเตียง-บ้านนางประไพร หมู่ที่ 5  
บ้านกกสะทอน 

500,000 499,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ า คสล.
อัดแรง สายทางสี่แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 6  
บ้านผ่านศึก 3 

497,000 476,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบ้านนายสมนึก 
ค าปัน หมู่ที่ 8 บ้านอินทร์แปลง 

174,000 172,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบ้านนาย
สมหมาย บัวบน หมู่ที่ 8 บ้านอินทร์แปลง 

174,000 172,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

20 โครงการต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนน คสล.  สายทาง
ถนนหน้าศาลปู่ย่า-ทางโค้งสะพาน หมู่ที่ 8  
บ้านอินทร์แปลง 

149,000 148,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[4] 

๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
21 โครงการต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนน คสล.  สายทาง

ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอินทร์แปลง 
300,000 293,000 เงินทุนส ารอง

เงินสะสม 
กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีตอัดแรงหล่อ
ส าเร็จ สายทางซอยประตูเข้าวัดบ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 
บ้านโนนเดื่อ 

500,000 499,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

23 โครงการต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนน คสล. สายทาง
สุขสมบูรณ์-อินทร์แปลง หมู่ที่ 10 บ้านสุขสมบูรณ์ 

623,000 372,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางซอยดินหนองแดนเหนือ หมู่ที่ 11  
บ้านศรีบุญเรือง 

491,000 490,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

25 โครงการวางรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล. สายทางผ่านศึก 4  
ช่วงบ้านนายอุ่น-บ้านนางสุดสาคร 

467,000 464,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทาง อผศ. หมู่ที่ 12 บ้านผ่านศึก 4 

91,000 89,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัทท์ติกคอนกรีต สายทาง
แยกเข้าวัดป่า หมู่ที่ 13 บ้านเครือหวายดิน 

491,000 471,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบ้านดาบต ารวจ
คมสันต์ หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้ 

495,000 495,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ ากลม คสล.  สายทางหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้ 

500,000 500,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางซอยตรงข้ามตลาด
ตาชู-หนองข้ีอ้น หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้ 

118,000 118,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้างวัดป่ามอดินแดง  
หมู่ที่ 15 บ้านมอดินแดง 

500,000 500,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยกุ้งแก้ว หมู่ที่ 2  
บ้านหลุบหวาย 

130,000 115,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[5] 

๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
33 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัด

แน่น สายทาง ซอยสวนยาง-ทางหลวงสาย 2136 
หมู่ที่ 2 บ้านหลุบหวาย 

320,000 320,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ชนิดหล่อกับ
ที่ สายทางภายในหมู่บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5  
บ้านกกสะทอน 

428,000 426,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางคุ้มน้อยโนนดู่  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนเดื่อ 

250,000 244,600 เทศบัญญัติ กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางคุ้มริมคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านโนนเดื่อ 

220,000 204,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายถนน  
คสล.  3 ชว่ง 

450,000 428,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

38 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทางเข้าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านศรีบุญเรือง 

2,100,000 2,089,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเครือหวายดิน 

196,000 187,800 เทศบัญญัติ กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบคลอล
ชลประทาน หมู่ที่ 15 บ้านมอดินแดง 

429,000 418,300 เทศบัญญัติ กองช่าง 

41 โครงการขยายผิวจราจร คสล.สายทางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา 

426,000 391,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บ้านตาด  
หมู่ที่ 1 

423,000 422,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. สายทางแยก
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านตาดใต้ 

428,000 428,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[6] 

๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้ 
เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุข ปลอดภัย (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
44 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 500,000 486,749 เทศบัญญัติ  

รวมงบประมาณนโยบายที่ 1  เป็นเงิน 20,432,000 19,591,449   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
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[7] 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองแห่งการพึ่งพาตนเองและ 
ด ารงอยู่ได้ด้วยความม่ันคงย่ังยืน  

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

50,000 44,780 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

2 โครงการจัดตั้งกลุ่มแกนน า 
ท าผ้าไทยต าบลบ้านตาด 

30,000 27,756 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

3 โครงการพืชผักปลอดภัย 20,000 9,500 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
รวมงบประมาณนโยบายที่ 2  เป็นเงิน  100,000 82,036   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
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[8] 

 ๓. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมแก่บุคลากร 

40,000 21,300 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ 

70,000 29,620 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

250,000 245,630 เทศบัญญัติ/ 
โอนเพิ่ม 

กองการศึกษา 

4 โครงการปฐมนิเทศก์ผู้ปกครองเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 5,450 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

5 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 

20,000 5,715 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

6 โครงการค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว 

413,100 413,100 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 3  เป็นเงิน 803,100 720,815   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[9] 

 ๔. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นเมืองที่สะอาด สวยงามปราศจากมลพิษ 
และเป็นเมืองแห่งความสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 500,000 469,082 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 
2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 20,000 19,856 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 
3 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง 

20,000 1,800 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

4 โครงการรักน้ ารักป่ารักษาแผ่นดิน 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

30,000 7,600 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

5 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 65,000 64,975 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 
รวมงบประมาณนโยบายที่ 4  เป็นเงิน 635,000 563,313  
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 ๕. นโยบายด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นชุมชน/หมู่บ้านที่ 
เข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 565,637 332,847 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
2 อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,290,700 1,187,580 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
3 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 
1,974,043 1,357,987 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

4 อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4,012,000 3,950,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,352,800 12,030,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,747,200 2,744,800 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000 158,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
8 อุดหนุนการด าเนินงานในการพัฒนา

งานสาธารณสุขมูลฐาน 
80,000 80,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

9 โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ 

20,000 20,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 5  เป็นเงิน 23,228,380 21,861,214   
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 ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านควบคู่กับการมีบริหาร 
จัดการที่ดี 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา 
ดูงาน 

600,000 559,700 เทศบัญญัติ/ 
โอนเพิ่ม 

ส านักปลัด 

2 โครงการวันสตรีสากล 30,000 29,850 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 

ในระบบประชาธิปไตย 
10,000 10,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

4 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

10,000 9,498 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

5 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

120,000 118,800 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

6 โครงการค่ายเยาวชนแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

100,000 27,800 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

7 อุดหนุนยาเสพติดอ าเภอเมือง
อุดรธานี 

100,000 94,895 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

8 อุดหนุนอ าเภอเมืองอุดรธานี
โครงการประเพณีทุ่งศรีเมืองและ
กาชาดจังหวัดอดุธานี 

10,000 10,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

9 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 12,715 เทศบัญญัติ กองคลัง 

10 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

50,000 30,260 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
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  ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านควบคู่กับการมีบริหารจัดการ          
ที่ด ี(ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

11 โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

156,550 73,140 เทศบัญญัติ/โอน
เพ่ิม 

กองสาธารณสุข 

12 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 11,310 11,310 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 
13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการตามพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพฯ 

320,000 320,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

รวมงบประมาณนโยบายที่ 6  เป็นเงิน 1,567,860 1,307,968   
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สรุปนโยบายการพัฒนา  6  ด้าน 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

 
นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพ่ือให้เทศบาลต าบล 
บ้านตาดเป็นเมืองแห่งความสุขปลอดภัย 

20,432,000 19,591,449 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้าน
ตาดเป็นเมืองแห่งการพึ่งพาตนเองและด ารงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงยั่งยืน 

100,000 82,036 

  ๓. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

803,100 720,815 

๔. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านตาดเป็น
เมืองที่สะอาด สวยงามปราศจากมลพิษและเป็นเมืองแห่งความสุข 

635,000 563,313 

๕. นโยบายด้านสุขภาพและสวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาล
ต าบลบ้านตาดเป็นชุมชน/หมู่บ้านที่เข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

23,228,380 21,861,214 

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/หมู่บ้านควบคู่กับการมีบริหารจัดการที่ดี 

1,567,860 1,307,968 

รวมงบประมาณทุกนโยบาย เป็นเงิน จ านวน 
 

46,766,340 
 

44,126,795 
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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 

 

 


