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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 2565 
************************************* 

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  1  ปีที่ผ่านมา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระผมและคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลบ้านตาด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด และเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงาน
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามาด าเนินการจนประสบ
ผลส าเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่
มากที่สุด ในโอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการด าเนินงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ซึ่งได้
ก 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  2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่แถลงไว้  ดังนี้ 
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ด้านที่  ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1 โครงการก่อสร้างโดมอาคารสนามกีฬาส่วนกลางหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 3 
700,000 610,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเครือ
หวายดิน หมู่ที่ 13 

300,000 299,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด      
หมู่ที่ 1 

500,000 499,550 เทศบัญญัติ กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอินทร์
แปลง หมู่ที่ 8 

500,000 499,500 เทศบัญญัติ กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 14 250,000 249,700 เทศบัญญัติ กองช่าง 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์ม

รีสอร์ท บ้านตาด หมู่ที่ 1 
500,000 499,600 เทศบัญญัติ กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สาย
ทางบ้าน ร.ต.ต.ภักดี  ขีระจิตต์ 

250,000 249,700 เทศบัญญัติ กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่าน
ศึก 2 หมู่ที่ 4 

500,000 499,500 เทศบัญญัติ กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 6 200,000 199,400 เทศบัญญัติ กองช่าง 
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 300,000 299,350 เทศบัญญัติ กองช่าง 
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

หมู่ที่ 7 
100,000 99,500 เทศบัญญัติ กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่ 11 450,000 449,450 เทศบัญญัติ กองช่าง 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผ่านศึก 2 

หมู่ที่ 4 
500,000 270,000 เทศบัญญัติ กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผ่านศึก 4 
หมู่ที่ 12 

500,000 500,000 เทศบัญญัติ/
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 400,000 400,000 เทศบัญญัติ/
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 500,000 500,000 เทศบัญญัติ/
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 
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ด้านที่  ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 500,000 500,000 เทศบัญญัติ/

โอนเพิ่ม 
กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
(บ้านนางเกิน ยูชิ) 

170,000 169,500 เทศบัญญัติ/
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 100,000 100,000 เทศบัญญัติ/
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบด
อัดแน่น หมู่ที่ 14 

350,000 350,000 เทศบัญญัติ/
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 

500,000 499,500 เทศบัญญัติ/
โอนเพิ่ม 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 1 (คุ้มโนน
มะเขือ) 

500,000 499,700 เงินสะสม กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1   500,000 499,800 เงินสะสม กองช่าง 
23 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า          

หมู่ที่ 1 
350,000 333,000 เงินสะสม กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 100,000 100,000 เงินสะสม กองช่าง 
25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 
390,000 365,500 เงินสะสม กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5   60,000 60,000 เงินสะสม กองช่าง 
27 โครงการขุดวางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 350,000 349,800 เงินสะสม กองช่าง 
28 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 100,000 100,000 เงินสะสม กองช่าง 
29 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

หมู่ที่ 8  
80,000 80,000 เงินสะสม กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 500,000 499,700 เงินสะสม กองช่าง 
31 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 400,000 400,000 เงินสะสม กองช่าง 
32 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 12   500,000 497,500 เงินสะสม กองช่าง 
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 350,000 350,000 เงินสะสม กองช่าง 
34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 500,000 499,700 เงินสะสม กองช่าง 
35 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  100,000 100,000 เงินสะสม กองช่าง 
36 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16  300,000 300,000 เงินสะสม กองช่าง 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที่  1  เป็นเงิน 13,150,000 12,777,950   
[4] 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 

ด้านที่  2 นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการและด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
37 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 - 

ไม่ได้ด าเนินการ 
โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

38 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

39 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาค
เรียน 

10,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,561,490 1,327,743 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
41 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

สังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

10,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

42 โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

15,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

43 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลบ้านตาด 

3,805,200 3,668,490 เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

44 โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

20,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

45 โครงการส่งเสริมอาชีพ 20,000 18,360 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
46 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 10,000 - 

ไม่ได้ด าเนินการ 
โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
 
 

47 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่
บุคลากร 

10,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 

ด้านที่  2  นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการและด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ต่อ)  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
48 โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ิม

ผลผลิต สัตว์เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ แมลง
เศรษฐกิจ  

20,000 4,900 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

49 โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ิม
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  

20,000 ไม่ได้ใช้ งปม. เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

50 โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ิม
ผลผลิตเพาะขยายพันธุ์พืช  

20,000 ไม่ได้ใช้ งปม. เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

51 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาลอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

30,000 5,960 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

52 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 20,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที ่ 2  เป็นเงิน 5,591,690 5,025,453   
 
ด้านที่  3 นโยบายด้านสาธารณสุข และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

53 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,228,000 14,805,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
54 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,732,000 3,090,800 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
55 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000 162,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
56 โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และฝึกทบทวน (อปพร.) 
10,000 - 

ไม่ได้ด าเนินการ 
โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

57 โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ 130,000 116,125 เทศบัญญัติ/ 
โอนเพิ่ม 

ส านักปลัด 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 

ด้านที่  3 นโยบายด้านสาธารณสุข และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

58 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

59 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
 
 
 

60 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ฯ  

70,000 64,000 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
 

61 โครงการเตรียมความพร้อมควบคุม ป้องกันโรค
ระบาด โรคติดต่อ โรคอุบัติซ ้าและโรคอุบัติใหม่ 

100,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

62 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

20,000 13,565 เทศบัญญัติ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

63 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 1,054,080 1,023,040 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 
64 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหล่งก้าเนิด 20,000 9,240 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 
65 โครงการรณรงค์น ้าดื่ม น ้าใช้ สะอาด ปลอดภัย  

ชีวีดี มีสุข 
20,000 12,920 เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

66 อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-16 

320,000 320,000 เทศบัญญัติ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

67 โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคติดต่อและท้องไม่
พร้อม 

20,000 14,910 เทศบัญญัติ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

68 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 210,000 210,000 เทศบัญญัติ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

รวมงบประมาณนโยบายด้านที ่ 3  เป็นเงิน 24,140,080 19,841,600   
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 

ด้านที่  4 นโยบายด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 

ส่วนราชการ
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
69 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ตามเส้นทางวัฒนธรรมเทศบาลต าบล
บ้านตาด 

10,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

70 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 10,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

71 โครงการวันสงกรานต์ 10,000 ด าเนินการ 
ไม่ได้ใช้ งปม. 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

72 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา 10,000 ด าเนินการ 
ไม่ได้ใช้ งปม. 

เทศบัญญัติ กองการศึกษา 

73 โครงการเข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะ 0 0 - กองการศึกษา 
รวมงบประมาณนโยบายด้านที่ 4  เป็นเงิน 40,000 0   

 
ด้านที่  5 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

74 โครงการรักน้ า  รักป่า เทศบาล
ต าบลบ้านตาด 

20,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

75 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

20,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

รวมงบประมาณนโยบายที่  5  เป็นเงิน 40,000 0   
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 

ด้านที่  6 นโยบายด้านการปกครองและการบริหารจัดการ 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

ส่วนราชการผู้รับ 
ผิดชอบ 

76 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 28,750 เทศบัญญัติ ส านักปลัด 
77 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

15,000 ไม่ได้ใช้ งปม. เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

78 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ กองสาธารณสุขฯ 

79 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 5,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

80 โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

5,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

81 โครงการวันสตรีสากล 20,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

82 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง
อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

83 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

40,000 - 
ไม่ได้ด าเนินการ 

โควิด -19 

เทศบัญญัติ ส านักปลัด 

84 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

73,000 72,270 เทศบัญญัติ/ 
โอนเพิ่ม 

ส านักปลัด 

85 โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 50,000 เทศบัญญัติ กองคลัง 

รวมงบประมาณนโยบายที่  6  เป็นเงิน 448,000 151,020   
 

[9] 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 

สรุปนโยบายการพัฒนา  6  ด้าน 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

 
นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านตาด งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

ด้านที่  1    นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
13,150,000 17,777,950 

ด้านที่  2   นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการและด้าน 
                   การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

5,591,690 5,025,453 

ด้านที่  3   นโยบายด้านสาธารณสุข และด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน 

24,140,080 19,841,600 

ด้านที่  4   นโยบายด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

40,000 0 

ด้านที่  5   นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

40,000 0 

ด้านที่  6  นโยบายด้านการปกครองและการบริหารจัดการ 448,000 151,020 
รวมงบประมาณทุกนโยบาย เป็นเงินจ านวน 
 

43,409,770 42,796,023 

  

  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ การก าหนดนโยบายการบริหารที่กระผมได้กล่าว
มาแล้วได้ก าหนดบนพ้ืนฐานความเป็นจริงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือก้าวไปสู่เมืองแห่งการพัฒนาในทุกๆ ด้าน กระผม       
จะบริหารเทศบาลต าบลบ้านตาดโดยค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม  ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการท างานภายในระยะเวลา    
๔ ปี เพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลบ้านตาดอย่างแท้จริง ผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้าง ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองของเราไปด้วยกัน  ขอบคุณครับ 

 

(นายชาตรี  สารีจันทร์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 

 


