สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส้าคัญขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าฉลอง
ข้อมูลพื้นฐานส้าคัญขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าฉลอง
1) ต้ำบลถ้ำฉลอง เป็น ต้ำบลหนึ่งใน 16 ต้ำบลของอ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตังอยู่ทำงทิศตะวันออกของ
อ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระยะห่ำงจำกอ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมำณ 38 กิโลเมตร มีเส้นทำงคมนำคม ระหว่ำง
ที่ว่ำกำรอ้ำเภอเมืองถึงต้ำบลถ้ำฉลอง 2 เส้นทำงคือ
เส้นทำงที่ 1 ถนนสำยบ่อพระ – อ้ำเภอน้ำปำด ทำงหลวง ที่ 1047 โดยมีทำงแยกเข้ำต้ำบลถ้ำฉลองที่
หลักกิโลเมตรที่ 25 บ้ำนห้วยปลำดุก ต้ำบลน้ำพี อ้ำเภอทองแสนขัน (ถนนลำดยำง)
เส้นทำงที่ 2 แยกเข้ำต้ำบลผำเลือด อ้ำเภอท่ำปลำ เข้ำสู่หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองไผ่ ต้ำบลถ้ำฉลอง ใช้
ทำงหลวงสำยที่ 1045 (ระยะจำกสะพำนผำเลือดถึงหน้ำโรงเรียนห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยฉลอง ประมำณ
10 กิโลเมตรเป็นถนนลำดยำงของ กรมทำงหลวงชนบท เส้นทำงหมำยเลข 4009)
เขตติดต่อกับต้าบลต่าง ๆ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ต้ำบลหำดงิว และต้ำบลแสนตอ อ้ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ต้ำบลน้ำพี อ้ำเภอทองแสนขัน และต้ำบลน้ำไคร้ อ้ำเภอน้ำปำด
ต้ำบลผำเลือด อ้ำเภอท่ำปลำ
ต้ำบลน้ำพี อ้ำเภอทองแสนขัน
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

2) ต้ำบลถ้ำฉลอง มีเนือที่รวมประมำณ 31,388 ไร่ หรือประมำณ 42 ตำรำงกิโลเมตร
3) ภูมิประเทศทั่วไปของต้ำบลถ้ำฉลอง ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อน มีที่รำบบำงส่วนอยู่ตำมซอกเขำ
นอกจำกนันเป็นเนินเล็ก ๆ กระจำยอยู่ทั่วทังต้ำบล พืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในป่ำเขตสงวน
ภูมิอำกำศ จั ดอยู่ ในภูมิอำกำศแบบฝนเมืองร้อนเฉพำะฤดู โดยช่ว งฝนสลั บกับช่ว งอำกำศแห้ งแล้ ง
แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน และเนื่องจำกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำและที่สูงจึงท้ำให้อำกำศร้อนจัดในฤดูร้อน
และหนำวจัดในช่วงฤดูหนำว
ฤดูร้อน
จะเริ่มประมำณเดือนมีนำคม
ถึงประมำณเดือนพฤษภำคม
ฤดูฝน
จะเริ่มประมำณเดือนมิถุนำยน ถึงประมำณเดือนตุลำคม
ฤดูหนำว
จะเริ่มประมำณเดือนพฤศจิกำยน ถึงประมำณเดือนกุมภำพันธ์
4) ต้ำบลถ้ำฉลอง มีทังหมด 4 หมู่บ้ำน อยู่ในเขตพืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลองทังหมดคือ
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองไผ่ มีจ้ำนวนครัวเรือน 74 ครัวเรือน
นำยสมคิด จันทร์กลอง เป็นผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยฉลอง มีจ้ำนวนครัวเรือน 118 ครัวเรือน
นำยจิตต์ เอี่ยมสกุลนิล เป็นผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่ 3 บ้ำนวังถ้ำ
มีจ้ำนวนครัวเรือน 248 ครัวเรือน
นำยพิษณุ เครือประดิษฐ์ เป็นก้ำนันต้ำบลถ้ำฉลอง
หมู่ที่ 4 บ้ำนต้นต้อง มีจ้ำนวนครัวเรือน 77 ครัวเรือน
นำงอำรัญ ม่วงก้ำเนิด เป็นผู้ใหญ่บ้ำน
รวม 4 หมู่บ้ำน มีจ้ำนวนครัวเรือนทังหมด 493 ครัวเรือน
5) จ้ำนวนประชำกรทังสิน 2,011 คน แบ่งเป็น
ชำย 1,034 คน
หญิง 977 คน
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 48 คน/ตำรำงกิโลเมตร
- สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าฉลอง
สภาพเศรษฐกิจ
1. ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตร เช่น ปลูกข้ำวโพด อ้อย มันส้ำปะหลัง ถั่วเขียว คิดเป็น
ร้อยละ
2. ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ
3. หน่วยธุรกิจในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
- ร้ำนค้ำ (ขำยของช้ำ)
จ้ำนวน 12 แห่ง
- ร้ำนขำยอำหำร
จ้ำนวน 3 แห่ง
- ร้ำนซ่อมเครื่องยนต์,รถยนต์,จักรยำนยนต์
จ้ำนวน 2 แห่ง
- โรงงำนกระดำษ
จ้ำนวน 1 แห่ง
- โรงงำนอุตสำหกรรมครัวเรือน
จ้ำนวน 20 แห่ง
- โรงงำนผลิตสุรำกลั่นชุมชน
จ้ำนวน 1 แห่ง
สภาพทางสังคม

1) กำรศึกษำ
2) -โรงเรียนประถมศึกษำ จ้ำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนห้วยฉลอง
มีครู ทังหมด
จ้ำนวน 4 คน แยกเป็นชำย 1 คน หญิง 3 คน
มีนักเรียนทังหมด จ้ำนวน 65 คน แยกเป็นชำย 36 คน หญิง 29 คน
แบ่งออกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษำ
มีนักเรียน จ้ำนวน 20 คน แยกเป็นชำย 10 คน หญิง 10 คน
ระดับประถมศึกษำ
มีนักเรียน จ้ำนวน 45 คน แยกเป็นชำย 26 คน หญิง 19 คน
- โรงเรียนขยำยโอกำส จ้ำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนวังถ้ำ
มีครู
จ้ำนวน 16 คน แยกเป็นชำย 4 คน หญิง 12 คน
มีนักเรียน จ้ำนวน 177 คน แยกเป็นชำย 100 คน หญิง 77 คน
แบ่งออกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษำ
มีนักเรียน จ้ำนวน 33 คน แยกเป็นชำย 14 คน หญิง 19 คน
ระดับประถมศึกษำ
มีนักเรียน จ้ำนวน 84 คน แยกเป็นชำย 43 คน หญิง 41 คน
ระดับมัธยมศึกษำ
มีนักเรียน จ้ำนวน
60 คน แยกเป็นชำย 43 คน หญิง 17 คน
- มีที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บ้ำน 4 แห่ง
3) สถำบันและองค์กรศำสนำ
ประชำกรของต้ำบลถ้ำฉลองนับถือศำสนำพุทธ และมีวัดจ้ำนวน 2 แห่ง คือ
- วัดห้วยฉลองรำษฎร์บ้ำรุง
มีพระภิกษุ
1 รูป
- วัดบ้ำนวังถ้ำ
มีพระภิกษุ
4 รูป
4) สำธำรณสุข
- ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลองมีสถำนีอนำมัยประจ้ำต้ำบลเพียง 1 แห่ง ไม่
มีสถำนพยำบำลอื่น ทังของรัฐและเอกชน
- อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำ ร้อยละ 100 % (ข้อมูล จปฐ. ปี 2558)
5) ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลองยังไม่มีหน่วยงำนที่ให้บริกำรในควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชำชน

สภาพการบริการพื้นฐาน
1) กำรคมนำคม
1) ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง มีเส้นทำงคมนำคมทำงบกที่ติดต่อกับอ้ำเภอและ
จังหวัดอยู่ 2 เส้นทำง คือ
1.1 เส้นทำงที่ 1 ถนนสำยบ่อพระ – อ้ำเภอน้ำปำด ทำงหลวง ที่ 1047 โดยมีทำงแยกเข้ำต้ำบล
ถ้ำฉลองที่หลักกิโลเมตรที่ 25 บ้ำนห้วยปลำดุก ต้ำบลน้ำพี อ้ำเภอทองแสนขัน (ถนนลำดยำง) อยู่ในควำม
รับผิดชอบของแขวงกำรทำงที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
1.2 เส้นทำงที่ 2 แยกเข้ำต้ำบลผำเลือด อ้ำเภอท่ำปลำ เข้ำสู่หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองไผ่ ต้ำบล ถ้ำ
ฉลอง ใช้ทำงหลวงสำยที่ 1045 (ระยะจำกสะพำนผำเลือดถึงหน้ำโรงเรียนห้วยฉลอง หมู่ที่2 บ้ำนห้วยฉลอง
ประมำณ 18 กิโลเมตรเป็นถนนลำดยำงของกรมทำงหลวงชนบท เส้นทำงหมำยเลข 4009) อยู่ในควำม
รับผิดชอบของทำงหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์
2) ถนนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง ได้แก่
2.1 ถนนภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งส่วนใหญ่ก่อสร้ำงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 ถนนเข้ำพืนที่กำรเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนดิน ซึ่งต้องมีท้ำกำรซ่อมแซมเป็นประจ้ำทุกปี
2) กำรโทรคมนำคม
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง มีที่ท้ำกำรไปรษณีย์จ้ำนวน 1 แห่ง ตังอยู่ในเขต
พืนที่หมู่ 3 บ้ำนวังถ้ำ
3) กำรไฟฟ้ำ
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง มีไฟฟ้ำเข้ำถึงทัง 4 หมู่บ้ำน คือ
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองไผ่ มีไฟฟ้ำใช้จ้ำนวน
97
ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยฉลอง มีไฟฟ้ำใช้จ้ำนวน
140
ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้ำนวังถ้ำและบ้ำนหนองมะเกลือ มีไฟฟ้ำใช้จ้ำนวน 338
ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้ำนต้นต้อง มีไฟฟ้ำใช้จ้ำนวน
97
ครัวเรือน
รวม 4 หมู่บ้ำน มีประชำกรใช้ไฟฟ้ำทังสิน
672
ครัวเรือน
4) แหล่งน้ำธรรมชำติ
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง มีล้ำห้วยไหลผ่ำนทัง 4 หมู่บ้ำน แต่น้ำไม่ได้ไหล
ตลอดทังปี ท้ำให้น้ำแห้งแล้งในฤดูแล้ง ดังนี
หมู่ที่ 1 ห้วยฉลอง, ห้วยต้นหำง ,และห้วยต้นดู่
หมู่ที่ 2 ห้วยฉลอง, และห้วยผำบ่อง
หมู่ที่ 3 ห้วยปลำดุก, ห้วยวังถ้ำ ,และห้วยซ้ำซู่
หมู่ที่ 4 ห้วยมะค่ำ, และห้วยผำบ่อง

5) แหล่งน้ำที่สร้ำงขึน
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง มีแหล่งน้ำที่สร้ำงขึน ดังนี
- ฝำย
จ้ำนวน
24
แห่ง
- บ่อน้ำตืน
จ้ำนวน
54
แห่ง
- สระน้ำ
จ้ำนวน
13 แห่ง
- บ่อบำดำล
จ้ำนวน
7 แห่ง
- ห้วย/หนอง
จ้ำนวน
6 แห่ง
- ประปำหมู่บ้ำน
จ้ำนวน
8 แห่ง
ข้อมูลอื่น ๆ
1) ทรัพยำกรธรรมชำติในพืนที่
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง มีทรัพยำกรที่ส้ำคัญ คือ ทรัพยำกรป่ำไม้ประเภทไม้ไผ่ ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบในกำรป้อนเข้ำสู่โรงงำนท้ำไม้ตะเกียบ,ไม้ลูกชิน,และไม้จิมฟัน
2) มวลชนจัดตัง
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง มีมวลชนจัดตัง ดังนี
- กองก้ำลังประชำชนพิทักษ์ถิ่น
จ้ำนวน
40
คน
- อสม.
จ้ำนวน
36
คน
- อปพร.
จ้ำนวน
60
คน
2.2 ศักยภาพต้าบล
ก. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
(1) จ้ำนวนบุคลำกร
20
คน
ต้ำแหน่งในส้ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
7
คน
ต้ำแหน่งในส่วนกำรคลัง
6
คน
ต้ำแหน่งในส่วนโยธำ
5
คน
ต้ำแหน่งในส่วนกำรศึกษำฯ
2
คน
(2) ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร
ประถมศึกษำ
2
คน
มัธยมศึกษำตอนปลำย
2
คน
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
คน
ประกำศนียบัตรวิชำชีพสูงสุด
คน
ปริญญำตรี
16
คน
ปริญญำโท
คน

ข. รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำฉลอง
- รำยได้ ประจ้ำปีงบประมำณ 2558
ที่
แหล่งที่มำของรำยได้
1. รำยได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง
1.1 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภำษีบ้ำรุงท้องที่
1.3 ภำษีป้ำย
1.4 ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ/ใบอนุญำตค่ำปรับ
1.5 ค่ำขำยแบบแปลน
1.6 ค่ำปรับผิดสัญญำ
1.7 รำยได้อื่น ๆ
2. รำยได้ที่รัฐจัดสรรให้
2.1 ภำษีสุรำ
2.2 ภำษีสรรพสำมิต
2.3 ค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
2.4 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พรบ. แผนกระจำยอ้ำนำจฯ
2.5 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1 ใน 9
2.6 ภำษีธุรกิจเฉพำะ
2.7 ค่ำภำคหลวงแร่
2.8 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
2.9 ค่ำธรรมเนียมที่ดิน
2.10 ค่ำอำกรภำษีจัดสรรอื่น ๆ
2.11 รำยได้จำกอุทยำนแห่งชำติ
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
5. รำยได้จำกกิจกำรพำณิชย์
6. รำยได้จำกทรัพย์สิน
7. อื่น ๆ
รวมทังสิน

จ้ำนวนเงิน
33,421.00
12,717.21
960.00
8,119.43
60,200.00
3,600.00
8,593.00
391,608.77
664,695.51
10,242,188.02
749,110.56
15,770.07
16,351.63
29,009.85
5,684.00
8,498.35
36.72
33,826,971.00
4,869,433.07
230,514.00
250,158.68

21,427,640.87

ที่

- เปรียบเทียบรำยได้ของ อบต. 3 ปี ย้อนหลัง
แหล่งที่มำรำยได้
ปีงบประมำณ 2556
รำยได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง
77,735.64
รำยได้ที่รัฐบำลจัดสรรให้
9,321,119.27
ค่ ำ ธรรมเนี ย ม ค่ ำ ปรั บ และ
3,247.88
ใบอนุญำต
รำยได้จำกกิจกำรพำณิชย์
234,939.00
รำยได้อื่น ๆ
รำยได้เบ็ดเตล็ด
78,114.00
รำยได้จำกทรัพย์สิน
145,593.25
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินอุดหนุนทั่วไป
7,187,253.02
รวมรำยได้ทังสิน

ที่

17,048,002.06

ปีงบประมำณ 2557
48,315.07
11,916,975.63
22,271.40

ปีงบประมำณ 2558
47,098.21
12,122,953.48
11,719.43

243,829
56,456
215,104.27
2,949,530
4,028,897

230,514.00
68,793.00
250,158.68
4,869,433.07
3,826,971.00

19,481,378.37

21,427,640.87

-เปรียบเทียบรำยจ่ำยของ อบต. 3 ปีย้อนหลัง
หมวดรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558
จ่ำยจริง (บำท)
จ่ำยจริง (บำท)
จ่ำยจริง (บำท)
แผนงำนบริหำร (งบประจ้ำ)
งบกลำง/เงินส้ำรองจ่ำย
260,121.00
415,602.89
455,411.54
เงินเดือนฝ่ำยกำรเมือง
1,354,041.00
1,332,548
1,534,320.00
เงินเดือนฝ่ำยประจ้ำ
2,325,256.00
2,923,277
3,294,223.00
ค่ำตอบแทน
970,630.50
184,572
163,392.00
ค่ำใช้สอย
1,174,149.58
1,168,810.84
1,879,464.27
ค่ำวัสดุ
1,273,579.64
942,933.84
1,517,973.75
ค่ำสำธำรณูปโภค
446,578.87
476,230.42
502,926.53
เงินอุดหนุน
976,408.54
1,184,198
900,688.08
รำยจ่ำยอื่น
12,000.00
644,004
ค่ำครุภัณฑ์
167,490.00
995,358
648,435.00
รวม
รำยจ่ำยแผนงำนพัฒนำ
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

8,960,255.13

10,267,534.99

10,896,834.17

1,704,800.00
10,665,055.13

2,320,999
12,588,533.99

2,206,718.13,103,552.17

(3) ศักยภำพของชุมชนและพืนที่
1) กำรรวมกลุ่มของประชำชน แยกเป็นประเภทกลุ่ม ดังนี
- กลุ่มอำชีพ
10
กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
2
กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ
7
กลุ่ม
2) จุดเด่นของพืนที่ (ที่เอือต่อกำรพัฒนำต้ำบล)
- ต้ำบลถ้ำฉลองเป็นต้ำบลขนำดเล็ก มีเพียง 4 หมู่บ้ำน ซึ่งง่ำยต่อกำรรวบรวมข้อมูลหำควำมองกำร
ของประชำชนในพืนที่ ท้ำให้เอือต่อกำรพัฒนำเป็นอย่ำงมำกและเมื่อปี 2541 หมู่ที่ 3 บ้ำนวังถ้ำ ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกำรประกวดหมู่บ้ำน อพป. ในระดับภำคเหนือ
- มีทรัพยำกรป่ำไม้ ประเภท ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในกำรป้อนเข้ำสู่โรงงำนท้ำไม้ ตะเกียบ ,ไม้เสียบ
ลูกชินและไม้จิมฟัน ข้อไม้ไผ่ ใช้เผำถ่ำนได้ เศษไม้ที่เหลื อก็น้ำไปขำยให้กับโรงงำนผลิตกระดำษ ท้ำให้ มีเงิน
หมุนเวียนภำยในต้ำบลสม่้ำเสมอ รำษฎรพออยู่พอกิน ในอนำคตถ้ำมีกำรจัดตังกลุ่มให้เข้มแข็งขึนจะเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงให้กับชุมชนได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป

