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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านกกสะทอน ต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมือง

อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  บนถนนอุดร-หนองประเสริฐ   ได้ปรับยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านตาด  เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2539 และปรับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาดขนาดใหญ่  เมื่อวันที่  
21  มกราคม  2553 ต่อมาได้ปรับยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาดขนาดใหญ่เป็นเทศบาลต าบล 
บ้านตาดขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555  

 
  เนื้อที ่  มีพ้ืนที่ทั้งหมด   100.85   ตารางกิโลเมตร 

 
แผนที่ต าบลบ้านตาด 
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อาณาเขต ทิศเหนือ          ติดต่อ     ต าบลบ้านจั่น และต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี 
  ทิศใต้              ติดต่อ     ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภาปี และ ต าบลทับกุง                 
                                         อ าเภอหนองแสง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลโนนสูง   อ าเภอเมืองอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลหนองไฮ  อ าเภอเมืองอุดรธานี 

 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลบ้านตาดมีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบ มีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ 

1. อ่างเก็บน้ าหนองประเสริฐ 
2. อ่างเก็บน้ าบ้านผ่านศึก 3 

  

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่  อ่างเก็บน้ าหนองประเสริฐ และอ่างเก็บน้ าบ้านผ่านศึก 3  
     หมู่ที่ ๔ แหล่งน้ าธรรมชาติ มีดังนี ้

๑)  ฝาย          5   แห่ง 
๒) บ่อน้ าตื้น        381  แห่ง 
๓) ประปาหมู่บ้าน       16  แห่ง 
๔) ล าห้วย        13  แห่ง 
๕) คลองส่งน้ า                   4  แห่ง 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วนส่วนมากจะเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลบ้านตาดประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  1๖  หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเต็มพ้ืนที่ทั้ง  16  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

1 บ้านตาด นายสัมผัส  วรรณวงศ์ 
2 บ้านหลุบหวาย นายวิโรจน์  ลาบค านูน 
3 บ้านผ่านศึก 1 นางชลธิดา  เมืองทา (ก านันต าบลบ้านตาด) 
4 บ้านผ่านศึก 2 นายอธิพงษ์  ศรีวงศ์แก้ว 
5 บ้านกกสะทอน นางทองหล่ า  รัตนงาม 
6 บ้านผ่านศึก 3 ว่าง 
7 บ้านป่าขาม นายบัวทอง  หงษ์แสน 
8 บ้านอินทร์แปลง นายสมพงษ์  สิงห์ชมพู 
9 บ้านโนนเดื่อ นายณี  จันขาม 
10 บ้านสุขสมบูรณ์ นายสันติ  พิมพ์ศรี 
11 บ้านศรีบุญเรือง นายเหมือน  ฝอยทอง 
12 บ้านผ่านศึก 4 นางจุไรวรรณ  พูลสาทรกูล 
13 บ้านเครือหวายดิน นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี 
๑4 บ้านตาดใต้ นายสละ  ผาบจันดา 
15 บ้านมอดินแดง นายอุดร  อินทมล 
16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา นางค าแสน  จาบาล 

  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านตาด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภา
เทศบาลเขตเลือกตั้งละ ๖ คน รวมเป็น ๑๒ คน อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี    คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

๑) นายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน 
๒) รองนายกเทศมนตรี  จ านวน ๒ คน 
๓) เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน 
๔) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน ๑ คน 

ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ มี
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๕  และสมาชิกสภาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๙  
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๑๒,901 คน แยกเป็นชาย  ๖,436 คน หญิง  ๖,๔65 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  

1๒๖.๒๓  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร (คน) 
 

จ านวน
ครัวเรือน 

(หลัง) 

ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านตาด 1,172 1,๑๐7 2,279 752 นายสัมผัส  วรรณวงศ์ 
2 บ้านหลุบหวาย 482 516 998 332 นายวิโรจน์  ลาบค านูน 
3 บ้านผ่านศึก 1  245 2๕9 504 155 นางชลธิดา  เมืองทา 
4 บ้านผ่านศึก 2 440 40๒ 842 261 นายอธิพงษ์  ศรีวงศ์แก้ว 
5 บ้านกกสะทอน ๕๐6 476 982 2๗1 นางทองหล่ า  รัตนงาม 
6 บ้านผ่านศึก 3 2๖๘ 2๘0 548 190 ว่าง 
7 บ้านป่าขาม 291 2๘7 578 167 นายบัวทอง  หงษ์แสน 
8 บ้านอินทร์แปลง 32๐ 349 669 200 นายสมพงษ์  สิงห์ชมพู 
9 บ้านโนนเดื่อ 362 356 718 3๑6 นายณี  จันขาม 
10 บ้านสุขสมบูรณ์ 466 461 921 335 นายสันติ  พิมพ์ศรี 
11 บ้านศรีบุญเรือง 421 440 861 305 นายเหมือน  ฝอยทอง 
12 บ้านผ่านศึก 4 248 2๗3 521 149 นางจุไรวรรณ  พูลสาทรกูล 
13 บ้านเครือหวายดิน 118 139 25๗ 76 นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี 
๑๔ บ้านตาดใต้ ๕๐6 ๕๒3 ๑,๐29 ๓97 นายสละ  ผาบจันดา 
15 บ้านมอดินแดง 203 208 411 8๖ นายอุดร  อินทมล 
16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา 388 389 783 192 นางค าแสน  จาบาล 

รวมทั้งหมด 6,436 6,๔65 12,901 ๔,188  
 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอเมืองอุดรธานี  กรมการปกครอง  ณ  เดือน  พฤษภาคม   2562 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา  8  แห่ง  ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนบ้านกกสะทอน-เครือหวายดิน  จ านวนนักเรียน    77 คน 
  ๒. โรงเรียนบ้านตาด    จ านวนนักเรียน  ๓45 คน 
  ๓. โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ    จ านวนนักเรียน    88 คน 
  ๔. โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์   จ านวนนักเรียน    ๘8 คน 
  ๕. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง   จ านวนนักเรียน    46 คน 
  ๖. โรงเรียนบ้านหลุบวาย    จ านวนนักเรียน    90 คน 
  ๗. โรงเรียนบ้านผ่านศึกสงเคราะห์   จ านวนนักเรียน  ๑๓8 คน 
  ๘. โรงเรียน เจ.ซี.บ้านอินทร์แปลง   จ านวนนักเรียน    72 คน 
   

โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑  แห่ง  ได้แก่ 
๑. โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์   จ านวนนักเรียน  ๘๐๐ คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ๗  แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านตาด   จ านวนนักเรียน  ๗8 คน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาด    จ านวนนักเรียน  64 คน 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก ๔   จ านวนนักเรียน  27 คน 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง   จ านวนนักเรียน  29 คน 
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก ๒   จ านวนนักเรียน  15 คน 
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เจ.ซี.อินทร์แปลง  จ านวนนักเรียน  ๑๙ คน 
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวาย   จ านวนนักเรียน  ๓๐ คน 

   

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บ้านตาด)  1  แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข  มี ๒ แห่ง  ประกอบด้วย 
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตาด    
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมทหารผ่านศึก 

 

 4.3 อาชญากรรม 
  - 
 4.๔ ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติด มีพ้ืนที่เฝ้าระวัง หมู่ที่ 1-1๖  
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยางแอส
ฟัลส์(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 26 5 11 9 1 
2 15 1 4 8 2 
3 9 1 3 5 - 
4 12 1 5 6 - 
5 14 1 6 7 - 
6 12 2 3 7 - 
7 13 - 5 8 - 
8 10 1 2 7 - 
9 13 - 7 6 - 

10 13 1 2 8 2 
11 22 1 8 13 - 
12 11 1 5 5 - 
13 8 - 6 2 - 
14 18 3 9 6 - 
15 10 - 6 4 - 
16 10 - 7 2 1 
รวม 216 18 89 103 6 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล - 2 - - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

7 1 - - 

         
   5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  ๔,๐๒๖   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้านรวมทั้งประปาที่เทศบาลรับผิดชอบ จ านวน 1๖ หมู่บ้าน  

 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บ้านตาด ตั้งอยู่บ้านตาด หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านตาด  

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างจากเทศบาลต าบลบ้านตาด ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว   

ข้าวโพด  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
ต าบลบ้านตาด มีการท าประมงทีเ่กิดขึ้นคือ บ่อเลี้ยงปลานิล 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลบ้านตาด มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ  
 

          6.4 การบริการ 
๑. บริการนวดฝ่าเท้า นวดน้ ามัน หมู่ที่ ๑ บ้านตาด หมู่ที่ 2 บ้านหลุบหวาย หมู่ที่๑๒ บ้านผ่านศึก ๔ 
๒. มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1-๑๖ 
๓. มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่ จ านวน 5 แห่ง    
๔. มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน ๘ แห่ง        

 

          6.5 การท่องเที่ยว 
ต าบลบ้านตาดมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด  ต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานีมีนัดท่องเที่ยวมาท่องเที่ยววันละ ประมาณ ๔๐๐ คน 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลบ้านตาด ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่ม ธกส.     1 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์     ๑๖ กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตร     1 กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   1 กลุ่ม 
- กลุ่มสหกรณ์การเกษตร    1 กลุ่ม 
- กลุ่มเพาะเห็ด     ๕ กลุ่ม 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว   ข้าวโพด  

ปลูกมันส าปะหลังที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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๗.เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          1.ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ปลูกมัน

ส าปะหลัง  ข้าวโพด   
          ๒ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าไหลผ่าน ได้แก่ คลองส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด           
          ๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 1๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-1๖ 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๑. วัด มีจ านวน  ๑๑  แห่ง ประกอบด้วย 
   ๑.๑ ตั้งอยู่หมู่ที่  1 

๑.๒ ตั้งอยู่หมู่ที่  2 
๑.๓ ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
๑.๔ ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
๑.๕ ตั้งอยู่หมู่ที่  8 
๑.๖ ตั้งอยู่หมู่ที่  9 
๑.๗ ตั้งอยู่หมู่ที่  10 
๑.๘ ตั้งอยู่หมู่ที่  11 
๑.๙ ตั้งอยู่หมู่ที่  13 
๑.๑๐ ตั้งอยู่หมู่ที่  15 

 ๒. ส านักสงฆ์  มีจ านวน ๔ แห่ง  ประกอบด้วย 
๒.๑ ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
๒.๒ ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
๒.๓ ตั้งอยู่หมู่ที่  6 
๒.๔ ตั้งอยู่หมู่ที่  7     

 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนสว่นมากนับถือศาสนาพุทธมีศาสนาอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยมาก 
          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ าผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  

และมีงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ทุกหมู่บ้าน 
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-ล าห้วย          13  แห่ง 

9.๒ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
- ฝาย           5   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น         381  แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน         16  แห่ง 
-คลองส่งน้ า                    4  แห่ง 

 
          9.๓  ป่าไม้ 

          ในพ้ืนทีต่ าบลบ้านตาดอยู่ในเขตป่าไมท้ี่สมบูรณ์และเสื่อมโทรมเป็นบางส่วน 
 
 
10. ศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านตาด  
 10.1 อัตราก าลัง 

ประเภท ระดับการศึกษา รวม 
(คน) ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

อาชีวะ/
ปวช./ปวส. 

อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

พนักงานเทศบาล - - 2 1 - - 5 4 5 6 23 
พนักงานครูเทศบาล - - - - - - - 5 - 2 7 

ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 1   1 
พนักงานจ้าง 2 - 11 2 - 1 2 12 - - 30 

รวมทั้งหมด 2 - 13 3 - 1 7 22 5 8 61 
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    ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  ทต.บ้านตาด   ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน  2562 
 
 
 

 ด้านงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
การคลังรายรับ 

ประเภทรายได้ ปี 2557 ปี 2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี 2561 
1.หมวดภาษีจดัสรร 42,176,223.16 45,482,980.42 41,549,155.12 40,233,247.42 39,322,946.63 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 172,670.00 313,848.00 519,904.60 187,728.00 634,204.30 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 972,176.48 1,610,648.92 1,496,075.90 972,808.56 716,164.27 
4.หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 178,000.00 626,154.00 809,578.00 656,498.00 461,942.00 

5. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค 

573,132.00 615,800.00 596,633.00 143,565.00 10,800.00 

6.หมวดภาษีอากร 272,915.07 262,787.65 307,106.34 277,788.90 224,509.90 
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  13,630,792.68 24,308,089.00 13,816,610.38 3,325,083.90 134,446.68 
8.เงินอุดหนุนทั่วไป 12,814,448.00 11,832,462.00 10,966,194.00 27,061,610.00 28,170,296.00 

รวม 70,790,357.39 85,052,679.99 56,244,646.96 69,533,245.88 69,340,863.10 
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ที่มา :  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านตาด  ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน  2562 
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รายได้จากภาษ ี
ของเทศบาลต าบลบ้านตาด  (แยกรายละเอียด) 

 
ประเภท  ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560   ปี 2561  

1.หมวดภาษีอากร      
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 183,647.52 172,917.00 150,095.29 198,382.00 150,912.23 
- ภาษีบ ารุงท้องที ่ 69,387.55 79,928.65 136,927.95 62,029.90 54,118.57 
-ภาษปี้าย 19,880.00 9,942.00 20,001.00 17,963.00 19,479.10 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ      
และใบอนุญาต      
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอย 

82,360.00 274,910.00 250,290.00 63,190.00 80,940.00 

-ค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล   2,000.00   
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา   1,532.60 1,581.40 2,260.10 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีน
พานิชย ์

1,230.00 1,570.00 1,520.00 2,150.00 1,620.00 

-ค่าใบธรรมเนียม โดยใช้เครื่อง
เสียง 

10.00 370.00 1,095.00 1,235.00 567.00 

-ค่าปรับผิดสัญญา 87,820.00 13,536.00 194,934.00  527,894.00 
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  6,540.00 30,113.00 9,695.00 5,472.00 
-ค่าธรรมเนียมติดต้ังมาตรวัดน้ า 400.00 3,242.00 300.00   
-ค่าใบอนุญาตกิจการอันตรายตอ่ 800.00 13,700.00 12,380.00 14,100.00 12,900.00 
สุขภาพ      
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ   25,740.00  1,620.00 
-ค่าปรับอื่นๆ    950.60 931.20 
3.หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค 

     

-ค่าน้ าประปา 573,132.00 615,800.00 596,633.00 143,565.00 10,800.00 
4.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      
-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 972,176.48 1,588,613.77 1,458,084.48 1,086,421.65 664,413.99 
-ดอกเบี้ย กสท.  22,035.15 37,991.42 44,737.62  
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      
-ค่าสมัครสอบ 500.00 1,650.00    
-ค่าขายแบบแปลน 75,650.00 461,650.00 673,100.00 389,900.00 257,000.00 
-รายได้เบ็ดเตล็ด 101,850.00 162,854.00 136,478.00 270,598.00 204,942.00 
6.ภาษีที่ส่วนกลางจัดสรรให ้      
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 5,139,731.96 5,144,073.85 5,115,271.20 5,026,518.33 5,034,188.62 
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. 9,209,119.98 8,655,284.05 8,978,752.23 7,435,845.36 12,192,972.87 
-ภาษธีุรกิจเฉพาะ 136,610.94 280,913.32 190,666.68 184,980.94 180,296.27 
-ภาษีสุรา 2,334,410.75 2,658,711.84 2,607,741.01 2,645,976.80  
-ภาษีสุราสรรพสามิต 3,177,647.49 4,571,000.14 5,610,242.42 6,376,492.78 10,224,277.56 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิฯ 3,039,031.14 1,807,463.00 2,615,650.00 3,361,703.00 3,066,241.00 
-ค่าภาคหลวงแร่ 77,968.49 99,577.53 15,627,086.43 2,917,462.56 78,242.45 
-ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม 19,058,122.41 21,546,353.24 69,198.79 10,399,435.35 7,859,272.52 
-ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 3,580.00     
-ภาษีรถยนต์และลอ้เลื่อน  719,513.45 734,546.36 1,884,832.30 687,455.34 

รวม 44,345,066.71 48,912,148.99 45,278,370.86 42,539,746.59 41,318,816.82 
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เปรียบเทียบรายได้จากภาษีจัดเก็บเองของเทศบาลต าบลบ้านตาด   
 

 
 

 
ที่มา :  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านตาด  ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  2562 
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เปรียบเทียบรายได้จากภาษีจัดสรร 
- ภาษีมลูค่าเพิ่ม 1 ใน 9 

- ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม พรบ. 

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

- ภาษีสรุา 

- ภาษีสรุาสรรพสามิต 

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติ
กรรมที่ดิน 
- ค่าภาคหลวงแร่ 

- ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม 
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การคลังรายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 8,693,711.20 8,898,922.95 10,608,858.00 12,243,516.12 13,051,209.84 

ค่าจ้างช่ัวคราว 2,818,320.36 2ล615,220.00 4,808,740.00 5,140,556.00 4,897,940.00 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสด ุ

14,363,165.79 15,391,429.71 13,228,248.12 13,661,769.44 14,638,303.58 

เงินอุดหนุน 5,590,293.36 9,106,102.47 5,154,205.53 6,004,154.88 5,462,923.38 

ค่าสาธารณูปโภค 1,023,321.80 1,073,623.14 1,031,565.51 854,317.22 806,749.09 

ค่าครุภณัฑ์ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

4,856,191.50 13,336,773.42 9,438,233.42 11,756,060.00 5,966,800.00 

รายจ่ายอื่น 2,201,216.00 0.00 18,000.00 674,152.19 - 
งบกลาง 3,314,454.34 2,948,697.45 1,711,960.48 16,424,681.07 17,292,849.41 
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

13,630,792.68 23,263,900.00 13,816,610.38 3,325,083.90 - 

รวม 56,491,467.03 76,634,669.14 59,816,421.44 70,084,290.82 62,116,774.30 

 

 
 
 

ที่มา :  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านตาด  ข้อมูล   ณ   เดือน มิถุนายน  2562 
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ล้า
น 

เปรียบเทยีบรายจ่ายแต่ละปี ของเทศบาลต าบลบ้านตาด   
เงินเดือนและค่าจา้ง 

ค่าจา้งชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใชส้อยและ
วสัด ุ
เงินอดุหนนุ 

ค่าสาธารณปูโภค 

ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 
รายจ่ายอ่ืน 
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10.2 โครงสร้างอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล 
            ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ได้แบ่งโครงสร้าง
ของเทศบาลต าบลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  ส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของเทศบาลแล้วจะมีโครงสร้างเพ่ิมขึ้นอีกส่วนหนึ่ง  คือ  พนักงานเทศบาล 

สภาเทศบาลต าบล 
สภาเทศบาลต าบล  ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน 12 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง  คราวละ  4 ปี  สภาเทศบาล มีประธานสภาคนหนึ่ง 
และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
                     ให้มีผู้บริหารเทศบาลต าบล ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  คนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยตรง รองนายกเทศมนตรี  2  คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซ่ึง
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกสภาฯ  ให้ผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารงานของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า 

พนักงานเทศบาล 
                     ให้เทศบาลต าบลบ้านตาดมีพนักงานเทศบาลและจัดแบ่งการบริหารออกเป็นส่วนราชการต่าง ๆ ตาม
ปริมาณและ  คุณภาพของงานโดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของเทศบาล 
ส าหรับเทศบาลต าบลบ้านตาด  แบ่งส่วนราชการออก เป็น   6  สว่น   ดังนี้ 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา  
5. กองวิชาการและแผนงาน 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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โครงสร้างอัตราก าลังและบุคลากร เทศบาลต าบลบ้านตาด 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                          

 
 

นายก  ทต. บ้านตาด 

รองนายก  ทต. บ้านตาด รองนายก  ทต. บ้านตาด เลขานุการนายก  ทต. 

ปลัด  ทต. บ้านตาด 
นักบริหารบริหารงาน (กลาง)                                 

ต 

หน.ส านักปลัด (ต้น) ผอ.กองคลัง (กลาง) 
 

ผอ.กองวิชาการและ
แผนงาน (ต้น) 

ผอ.กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม (ต้น)   

รองปลัด  ทต. บ้านตาด 
นักบริหารบริหารงาน  (ต้น)                                  

ที่ปรึกษานายก  ทต. 

 ฝ่าย
อ านวยการ 

ฝ่าย 
บริหารงาน 

คลัง 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

 ฝ่าย 
ธุรการ 

ฝ่าย 
การโยธา 

ฝ่าย 
แบบแผน 

และก่อสร้าง 

ฝ่าย 
บริหาร 

การศึกษา 

ฝ่าย 
ส่งเสริม

การศึกษา 

ผอ.กองการศึกษา 
(กลาง)  

 

ผอ.กองช่าง (กลาง) 
 

ฝ่าย 
แผนงานและ
งบประมาณ 

ฝ่าย 
บริหาร 

งานท่ัวไป 

ฝ่าย 
บริหารงาน 
สาธารณสุข 

รองปลัด  ทต. บ้านตาด 
นักบริหารบริหารงาน  (กลาง)                                  



17 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

- ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านตาด  ประกออบด้วย 
  1. นายสมัย  น้อยรามศูนย์   ต าแหน่ง     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
  2. นางสุดถนอม  อินทมล   ต าแหน่ง     รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด (รองคนท่ี 1) 
  3. นายสมหมาย  พาพันธ์   ต าแหน่ง     รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด (รองคนท่ี 2) 
 

- เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ       ต าแหน่ง     เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
 

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
- 

 
- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดที่มาจากการเลือกตั้ง   จ านวน  12  คน   
   ประกอบด้วย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ร้อยโทเดชา  ทองมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2 นางค าพันธ์  ประวันโน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3 นางศรีอุดร  ค าภูแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นายช านาญ  มาดขาว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5 นายเทวี  ขุลีดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายสันติ  วงษ์ศรีดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2 นายณรงค์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
3 นายสงกา  รัตนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
4 นายค าแดง  จันนาวัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
5 นายชาตรี  สารีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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10.3 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
- อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 

   อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยทั่วไปในขอบเขตที่กว้างที่สุดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสภา
เทศบาลเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ 

1. ก าหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
2. อนุมัติงบประมาณประจ าปีให้แก่ผู้บริหารเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป 

               3.  ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย   นโยบาย  และ
เจตนารมย์ของประชาชนในท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยละเอียดแล้ว สามารถก าหนดออก 
ได้     3   ประการ คือ 

1. อ านาจในการตราเทศบัญญัติ 
2. อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร 
3. อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการของสภาฯ 
 

- อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล  
เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
มาตรา 50 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม 
(7) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

มาตรา 51  
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและณาปนสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฏร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9) เทศพาณิชย์ 


