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เทศบาลต าบลบ้านตาด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

(๑) หลักการและเหตุผล 

  1. นายชาตรี  สารีจันทร์  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564 
  2. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) มาตรา 
48 ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันปร ะกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี วรรค 5 บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้      
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี วรรค 6 ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศโดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล 

นายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบล     
บ้านตาด เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

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

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

เรียน   ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ที่เคารพ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562   
มาตรา  48 ทศ วรรค ๕  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเป็นประจ าทุกปี วรรค ๖ ให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย           
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลบ้านตาดด้วยนั้น 

  ตลอดระยะเวลา  8 เดือนที่ผ่านมา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระผมและคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลบ้านตาด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่         
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด และเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจากการ
บริหารงานตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามาด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคล
ส่วนใหญ่มากที่สุด ในโอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการด าเนินงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด        
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่ 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564    
ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้   6  ด้าน  ประกอบด้วย 

ด้านที่  1    นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านที่  2   นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการและด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ด้านที่  3   นโยบายด้านสาธารณสุข และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ด้านที่  4   นโยบายด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านที่  5   นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่  6  นโยบายด้านการปกครองและการบริหารจัดการ 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา  48 ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน       
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  ข้าพเจ้านายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
จึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าเร็จในรอบปีงบประมาณ  2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่แถลงไว้  ดังนี้ 
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[2] 
ด้านที่  ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนางทิน

ถึงสี่แยก กศน. หมู่ที่ 1 บ้านตาด 
944,000 930,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 สายทางซอยบ้าน
นางกัญนิช จินดา บ้านสุขสมบูรณ์ คุ้มโนนหอม 

194,000 194,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 สายทางบ้านนาย
บุญจันทร์ เกาะแก้ว  

244,000 244,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 สายทางจากบ้าน
เครือหวายดินไปบ้านโนนสูง 

109,000 109,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้าน
นายณรงค์ บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 

338,000 338,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 สายทางซอยบ้าน
นางกัญนิช จินดา บ้านสุขสมบูรณ์ คุ้มโนนหอม 

359,000 340,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 สายที่ 1 สายทาง
บ้านนางสมหมาย บัวบุญ (ช่วงที่ 2) สายที่ 2 สายทาง
บ้านนายสมนึก ค าปัน (ช่วงที่ 2) 

375,000 375,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 สายทางซอยคุ้ม
น้อยหลังวัดบ้านกกสะ 

375,000 375,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 สายทางบ้าน
นางจิตรวดี – บ้านนางบุญไทย 

375,000 375,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 16 สายทางบ้าน
นายสุพจน์ ศรีตระการ ถึงถนนบ้านตาด – บ้านหนอง
ประเสริฐ 

532,000 525,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 สายทางบ้านผ่าน
ศึก 3 ถึง บ้านผ่านศึก 2 (จากศาลาประชาคมถึงบ้านนาง
ตุ้มทอง วรรณพงษ์) 

375,000 375,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 สายทางซอยทาง
แยกข้างวัดโนนเดื่อ – คลองชลประทาน 

461,000 461,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 
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[3] 
ด้านที่  ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
12 โครงการวางระบบท่อประปา หมู่ที่ 2 สายทางจากหอถัง

สูงถึงโรงสูบน้ า บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 
250,000 250,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ 15 
สายทางไปคุ้มบ้านโนนเดื่อ 

380,000 380,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15  450,000 450,000 เทศบัญญัติ/ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองกลาง บ้านตาด หมู่ที ่1  480,000 480,000 เทศบัญญัติ/ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

190,000 190,000 เทศบัญญัติ/ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16  500,000 500,000 เทศบัญญัติ/ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทาง
บ้านนายแสงจันทร์ ม่วงสุราช 

300,000 300,000 เงินสะสม กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทาง
ซอยบ้านนายประเทือง วังค าแหง 

42,000 42,000 เงินสะสม กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 สาย
ทางจากวัดวุฒิวงศ์สุขยาราม – โรงสูบน้ า 

300,000 300,000 เงินสะสม กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
นิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนายประสาน จ างู
เหลือม ถึงสามแยกกลางหมู่บ้าน 

500,000 500,000 เงินสะสม กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 
สายทางข้างวัดถึงฟาร์มไก่ 

320,000 318,000 เงินสะสม กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 สาย
ทางไปหนองทา 

300,000 300,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 
สายทางบ้านนายทองเหลือง ลักษณะ 

372,000 372,000 เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 
นางสมหมาย (ช่วงที่ 3) 

150,000 150,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[4] 

ด้านที่  ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 

นายสมนึก (ช่วงที่ 3) 
150,000 150,000 เงินทุนส ารอง

เงินสะสม 
กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 สาย
ทางบ้านนายสวัสดิ์ ดงเจริญ 

85,000 85,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 สาย
ทางบ้านน้อยโนนดู่ บ้านนายล้วน สมีดี (คุ้มบ้านน้อย
โนนดู่) 

110,000 91,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 สายทางบ้านศรีบุญเรือง - บ้านกุด
ลิงง้อ 

400,000 400,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
เครือหวายดิน หมู่ที่ 13 สายทางบ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 
13 สายทางบ้านเครือหวายดิน – คลองชลประทาน 

437,000 437,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 สาย
ทางรอบหนองแด่น 

208,000 208,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 
สายทางบ้านนางตาล 

300,000 300,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้านนางค าแสน จา
บาล บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 

50,000 37,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนางกรม ชมพูมี 
ถึงบ้านนายเย็น บุญแสน บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 

310,000 310,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยมบ้านโนนเดื่อพัฒนา 
หมู่ที่ 16 สายทางบ้านโนนเดื่อ – คุ้มตอสีเสียด 

300,000 300,000 เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที่  1  เป็นเงิน 11,565,000 11,491,000   
 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[5] 

ด้านที่  2 นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการและด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,944,670 1,543,110 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
37 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) 2,230,457 1,942,437.30 เทศบัญญัติ/

โอนเพิ่ม 
กองการศึกษา 

38 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

3,600,000 3,541,000 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที ่ 2  เป็นเงิน 7,775,127 7,026,547.30   
 
ด้านที่  3 นโยบายด้านสาธารณสุข และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

39 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,980,000 14,202,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
40 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,631,200 3,128,800 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
41 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000 162,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
42 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

570,994 672,218 เทศบัญญัติ/
เงินสะสม 

ส านักปลัด/ 
กองสาธารณสุขฯ 

43 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 1,054,200 1,051,040 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 
44 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
32,000 14,920 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

45 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0 120,000 เงินอุดหนุน กองสาธารณสุขฯ 
46 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 320,000 320,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที ่ 3  เป็นเงิน 22,774,394 19,670,978   
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[6] 

ด้านที่  4 นโยบายด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
- - - - - - 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที่ 4  เป็นเงิน 0 0 0 0 
 

 
ด้านที่  5 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

47 โครงการรักน้ า  รักป่า เทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

32,000 25,625 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

รวมงบประมาณนโยบายที่  5  เป็นเงิน 32,000 25,625   
 

 

ด้านที่  6 นโยบายด้านการปกครองและการบริหารจัดการ 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

48 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

1,840,000 948,615.30 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

49 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ (ปีใหม่,สงกรานต์) 

50,000 64,000 เทศบัญญัติ/ 
โอนเพิ่ม 

ส านักปลัด 

50 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอเมืองอุดรธานี 

7,000 7,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[7] 

ด้านที่  6 นโยบายด้านการปกครองและการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

51 อุดหนุนยาเสพติดอ าเภอเมืองอุดรธานี 100,000 100,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
52 อุดหนุนอ าเภอเมืองอุดรธานีโครงการ

ประเพณีทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัด
อุดรธานี 

10,000 10,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

53 โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

45,000 45,000 เทศบัญญัติ กองคลัง 

54 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

59,000 30,000 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

55 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

14,300 0 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที่  6  เป็นเงิน 2,125,300 1,204,615.30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

[8] 

สรุปนโยบายการพัฒนา  6  ด้าน 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

 
นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

ด้านที่  1    นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
11,565,000 11,491,000 

ด้านที่  2   นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการและด้าน 
                   การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

7,775,127 7,026,547.30 

ด้านที่  3   นโยบายด้านสาธารณสุข และด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

22,774,394 19,670,978 

ด้านที่  4   นโยบายด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

0 0 

ด้านที่  5   นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

32,000 25,625 

ด้านที่  6  นโยบายด้านการปกครองและการบริหารจัดการ 2,125,300 1,204,615.30 
รวมงบประมาณทุกนโยบาย เป็นเงินจ านวน 
 

44,271,821 39,418,765.60 

  

  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 

 

(นายชาตรี  สารีจันทร์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 


