รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ด้วยมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ ก้าหนดให้ นายกองค์การบริห ารส่ว นต้าบล จัดท้ารายงานแสดงผล
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี
บัดนีถึงเวลาสินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 แล้ว ผมขอรายงานการปฏิบัติงานในรอบปี ที่ผ่านมา โดย
สรุปว่าได้ท้าสิ่งใดไปบ้างตามอ้านาจหน้าที่ต่าง ๆ และตามที่ได้แถลงนโยบาย เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลองได้รับทราบ และมีโอกาสได้อภิปราย ตลอดจนชีแนะแนวทางการท้างานให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนเพิ่ ม ขึ น โดยแบ่ ง การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านออกเป็ น ด้ า นต่ า ง ๆ ตามเอกสารที่ แ จก
ประกอบการบรรยาย สรุปให้ท่านฟังดังนี
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นโครงการพื นฐาน ที่ ด้ า เนิ น การแล้ ว จ้ า นวน 16 โครงการ ใช้ ง บประมาณทั งสิ น
2,651,624.47 บาท
1. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. ทางซอยเข้ า ฝายนายสง่ า เพ็ ช รพรม หมู่ ที่ 1 บ้ า นหนองไผ่
งบประมาณ 261,000.-บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าห้วยน้าช้า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 373,000.บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 379,000.- บาท
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะจุดบ้านนางสายหยุด แก้วมูล หมู่ที่ 2
งบประมาณ 78,091.83.- บาท
5. โครงการพาดสายดับพร้อมติดตังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะจุดบ้านนายนเรศ ไร้เปี่ยม หมู่ที่ 3 บ้าน
วังถ้า งบประมาณ 188,178.61 บาท
6. โครงการพาดสายดับพร้อมติดตังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะจุดบ้านนางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง หมู่ที่ 4
บ้านต้นต้อง งบประมาณ 37,729.37 บาท
7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จุดบ้านนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง งบประมาณ 84,000.บาท
8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะจุดบ้านนางอารัญ ม่วงก้าเนิด
– นายพิพิธ บุญแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง งบประมาณ 29,631.69.- บาท
9. โครงการต่อเติมฝายน้าล้ น บริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ
40,000.- บาท
10. โครงการต่อเติมฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกคลองบริเวณไร่นายแพร ต๊ะพรมมิน หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ไผ่ งบประมาณ 53,000.- บาท
11. โครงการต่ อ เติ ม ฝายน้ า ล้ น บริ เ วณบ้ า นนายจี น ขั น ใจ หมู่ ที่ 4 บ้ า นต้ น ต้ อ ง งบประมาณ
40,000.- บาท
12. โครงการต่อเติมฝายน้าล้นบริเวณบ้านนางร้ายอง อินทะเรืองรุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง งบประมาณ
30,000.- บาท
13. โครงการก่อสร้ างฝายน้ าล้ นพร้อมขุดลอกคลองจุดนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
งบประมาณ 426,036.- บาท
14. โครงการปรับปรุงฝายน้าล้น พร้อมขุดลอกคลองจุดนางกุหลาบ อยู่ทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
งบประมาณ 188,948.- บาท
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15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ
124,000.- บาท
16. โครงการก่ อ สร้ า งฝายน้ า ล้ น พร้ อ มขุ ด ลอกคลอง จุ ด เปื อ ยเจ็ ด นาง หมู่ ที่ 2 บ้ า นห้ ว ยฉลอง
งบประมาณ 319,000.- บาท
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ้านวน 24 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 4,480,293.40.บาท
1. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 111,000.- บาท
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 218,946.72 บาท
3. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 110,226.84 บาท
4. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 40,667.84 บาท
5. โครงการสนั บ สนุ น สื่ อ การเรี ย นการสอนและครุ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นวั ง ถ้ า หมู่ ที่ 3
งบประมาณ 49,300.- บาท
6. โครงการพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลายในพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 31,559.- บาท
7. โครงการเบียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,193,600.- บาท
8. โครงการเบียยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 674,440.- บาท
9. โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณ 72,400.- บาท
10. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี งบประมาณ 9,948.- บาท
11. โครงการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี งบประมาณ 8,930.- บาท
12. โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 78,230.- บาท
13. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 490,000.- บาท
14. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 246,000.- บาท
15. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง โรงเรียน
บ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 10,000.- บาท
16. โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง โรงเรียน
บ้านห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,000.- บาท
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ
10,000.- บาท
18. โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ
8,000.- บาท
19. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้า ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุ้ง
ตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 10,000.- บาท
20. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
คุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 8,000.- บาท
21. โครงการจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 72,000.บาท
22. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 21,357.- บาท
23. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น งบประมาณ 9,838.- บาท
24. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย
เอดส์ในต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 11,850.- บาท
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จ้านวน 5 โครงการ ใช้
งบประมาณทังสิน 221,155.- บาท
๑. โครงการสนับสนุนการตรวจเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 12,500.- บาท
2. โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน งบประมาณ 12,855.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน วินัยจราจร งบประมาณ 44,800.- บาท
4. โครงการจ้ า งเหมาพนั ก งานขั บ รถและคนงานประจ้ า รถบรรทุ ก น้ า ดั บ เพลิ ง อเนกประสงค์
งบประมาณ 144,000.- บาท
5. อุดหนุนอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 7,000.- บาท
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ้านวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน
24,600.- บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 7,700.- บาท
2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ งบประมาณ 16,900.- บาท
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ้านวน 3 โครงการ
ใช้งบประมาณทังสิน 51,240.- บาท
๑. อุดหนุนอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ตามโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด งบประมาณ
25,000.- บาท
2. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณ 26,240.- บาท
3. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ไม่ใช้งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร จ้านวน 18 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 1,167,140.บาท
1. โครงการจ้างเหมาดูแลและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณ 96,000.- บาท
2. จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี งบประมาณ
575,500.- บาท
3. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 80,000.- บาท
4. โครงการจ้างเหมาจัดท้าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
งบประมาณ 7,990.- บาท
5. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและขับรถยนต์บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการ งบประมาณ 84,000.- บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับอ้าเภอ – จังหวัด งบประมาณ 24,520.- บาท
7. โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบประมาณ 26,500.- บาท
8. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ้านวน 4 ตัว ส้าหรับใช้ในภารกิจจององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 5,400.- บาท
9. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน จ้านวน 4 หลัง ส้าหรับใช้ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 15,260.- บาท
10. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จ้านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 64,000.บาท
11. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน ถังน้าพลาสติก ความจุขนาด 5,000 ลิตร จ้านวน 4 ถัง งบประมาณ
86,000.- บาท
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12. จั ดซือครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ เครื่องคอมพิว เตอร์ จ้านวน 1 เครื่อง ส้ าหรับใช้ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 21,800.- บาท
13. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ้านวน 1 เครื่อง ส้าหรับใช้ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 20,950.- บาท
14. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA จ้านวน 6 เครื่อง ส้าหรับใช้ใน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 14,880.- บาท
15. ค่าจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ้านวน
1 เครื่อง ส้าหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 1,400.- บาท
16. จัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
22,900.- บาท
17. จัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED TV จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 12,100.บาท
18. จั ดซือครุ ภัณฑ์การเกษตร เครื่องสู บน้าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ้านวน 2 เครื่อง
ส้าหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 22,000.- บาท
ครับ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองที่เคารพ การรายงานผลการปฏิบัติงานใน
รอบปีโดยสรุปนีได้กล่าวโดยละเอียดไว้ในเอกสารที่แจกให้ท่านอ่านแล้ว ดังนัน หากสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง มีข้อเสนอแนะใด ๆ อันเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนา ผมก็น้อมรับเพื่อน้าไปปรับปรุงต่อไป
ครับ

