รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
ด้วยมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 ก้าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล จัดท้ารายงานแสดงผล
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี
บัดนีถึงเวลาสินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 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
ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพืนฐาน ที่ด้าเนินการแล้ว จ้านวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 502,700
บาท
1. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท จุดบ้านนายวรชัย ดวงจันทร์
หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง งบประมาณ 60,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยเข้าสระใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 175,000.บาท
3. โครงการขุดบ่อน้าตืนพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 14,000.- บาท
4. โครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนหลังสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 1,700.- บาท
5. โครงการจ้ า งเหมาจุ ด ดิ น รื อท่ อ และฝั ง กลบบริ เ วณบ้ า นนายเสนอ เครื อ ประดิ ษ ฐ์ หมู่ ที่ 3
บ้านวังถ้า งบประมาณ 2,000.- บาท
6. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 250,000.- บาท
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ้านวน 37 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 5,270,155.89.บาท
1. โครงการจ้างเหมาท้าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า งบประมาณ 72,000.- บาท
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 183,050.- บาท
3. จัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซือตู้ท้าน้าเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก งบประมาณ 25,000.- บาท
4. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ้านวน 1 เครื่อง ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า งบประมาณ 4,300.- บาท
5. อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้ า นวัง ถ้ า ตามโครงการเข้ าค่ า ยลู กเสื อ – เนตรนารี กลุ่ มเครือ ข่ ายโรงเรี ย น
คุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 10,000.- บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลองตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
คุ้งตะเภา – ถ้าฉลอง งบประมาณ 8,000.- บาท
7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้าตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 10,000.- บาท
8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลองตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 8,000.- บาท
9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้าตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม งบประมาณ 50,000.- บาท
10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฉลองตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็น
ไทย งบประมาณ 5,500.- บาท
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11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังถ้าตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM
Education) งบประมาณ 60,000.- บาท
12. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังถ้า งบประมาณ 421,120.- บาท
13. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 233,211.- บาท
14. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า งบประมาณ 121,175.01
บาท
15. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังถ้า งบประมาณ 173,648.88 บาท
16. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง งบประมาณ 98,382.98 บาท
17. ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า งบประมาณ 53,061.02 บาท
18. ค่าจัดการศึกษาส้าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า งบประมาณ 12,550.- บาท
19. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 33,858.- บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 88,795.- บาท
21. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จ้านวน
2 เครื่อง งบประมาณ 100,000.- บาท
22. จั ดซือครุ ภัณฑ์การเกษตร เครื่อ งพ่นหมอกควัน ชนิดละอองฝอย ULV จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 80,000.- บาท
23. โครงการการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี งบประมาณ 9,050.- บาท
24. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น งบประมาณ 10,550.- บาท
25. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ งบประมาณ 11,850.- บาท
26. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 6,250.- บาท
27. โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาท้างานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณ 74,200.- บาท
28. โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลถ้าฉลอง งบประมาณ 80,365.- บาท
29. อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ถ้ า ตามโครงการแข่ ง ขั น กี ฬ ากลุ่ ม เครื อ ข่ า ยคุ้ ง ตะเภา – ถ้ า ฉลอง
งบประมาณ 10,000.- บาท
30. อุดหนุน โรงเรี ย นบ้ านห้ วยฉลองตามโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่ มโรงเรียนคุ้งตะเภา –
ถ้าฉลอง งบประมาณ 8,000.- บาท
31. ค่าใช้จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,456,100.- บาท
32. ค่าใช้จ่ายเบียยังชีพคนพิการ งบประมาณ 760,800.- บาท
33. โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนรางน้าฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 4,920.บาท
34. โครงการซ่อมแซมห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณ 4,800.- บาท
35. จัดซือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ส้าหรับวัดไข้ จ้านวน 6 เครื่อง งบประมาณ 25,200.- บาท
36. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) งบประมาณ 11,950.- บาท
37. จัดซือเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้า จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 33,264.- บาท
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จ้านวน 9 โครงการ ใช้
งบประมาณทังสิน 983,614.- บาท
๑. โครงจ้างเหมาพนักงานขับรถและคนงานประจ้ารถบรรทุกน้าดับเพลิงอเนกประสงค์ งบประมาณ
184,000.- บาท
2. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ งบประมาณ 12,000.- บาท
3. โครงการจัดซือพร้อมติดตังกล้องวงจรปิด CCTV ในพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง จ้านวน 2 จุด งบประมาณ
455,500.- บาท
4. โครงการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อุดหนุนค่าน้ามันเชือเพลิงส้าหรับหน่วยงานต่างๆ
ที่เข้ามาแจกจ่ายน้าให้กับประชาชนในพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง) งบประมาณ 26,453.50 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ นน้าประปาในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งให้ กับองค์การบริหารส่วนต้าบล
ผาเลือด อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 46,000.- บาท
6. เงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในเขตพืนที่ต้าบลถ้าฉลอง เป็นเงิน 65,951 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน วินัยจราจร งบประมาณ 22,400.- บาท
8. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
80,600.- บาท
9. เงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จ้านวน 37 ราย เป็นเงิน 90,709.50.- บาท
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ้านวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน
12,762.- บาท
1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ งบประมาณ 10,762.- บาท
2. โครงการจ้างเหมาถากถางวัชพืช ปลูกต้นไม้ในพืนที่สาธารณะต้าบลถ้าฉลอง เนื่องในวันรักต้นไม้
ประจ้าปีของชาติ งบประมาณ 2,000.- บาท
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จ้านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 25,000.- บาท
๑. อุดหนุนอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด งบประมาณ
25,000.- บาท
ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองและการบริหาร จ้านวน 26 โครงการ ใช้งบประมาณทังสิน 5,962,159.บาท
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ 19,260.- บาท
2. โครงการจ้างเหมาจัดท้าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
งบประมาณ 15,001.- บาท
3. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและสถานที่ราชการและขับรถยนต์
สาหรับบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งบประมาณ
84,000.- บาท
4. โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเ ษก พุ ทธศัก ราช 2562
งบประมาณ 81,553.- บาท
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5. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน งบประมาณ 77,000.- บาท
6. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประมาณ 705.- บาท
7. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณ 24,000.- บาท
8. โครงการจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านทางห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 4,400.บาท
9. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด้า จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
2,600.- บาท
10. จั ด ซื อครุ ภั ณฑ์ค อมพิ ว เตอร์ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ ส้ าหรับ งานประมวลผล จ้า นวน 1 เครื่อ ง
งบประมาณ 22,000.- บาท
11. จั ดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอีบุนวมส้าหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การบริห ารส่ว นต้าบล
ถ้าฉลอง จ้านวน 50 ตัว งบประมาณ 42,500.- บาท
12. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอีส้านักงาน จ้านวน 14 ตัว งบประมาณ 21,000.- บาท
13. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบพวงมาลัย (แบบมือหมุน) ชนิด 9 ตู้ จ้านวน
1 ชุด งบประมาณ 98,000.- บาท
14. จัดซือครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 2 ตัว งบประมาณ
13,000.- บาท
15. จัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านส้าหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลอง
จ้านวน 1 ชุด งบประมาณ 8,900.- บาท
16. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วังถ้า จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500.- บาท
17. จัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 125 ซีซี จ้านวน
1 คัน งบประมาณ 54,600.- บาท
18. จั ดซือครุ ภัณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ เครื่ องพิม พ์ แบบฉีดหมึ ก (Inkjet Printer) จ้า นวน 1 เครื่อ ง
งบประมาณ 6,300.- บาท
19. จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300.บาท
20. จั ดซือครุ ภั ณฑ์งานบ้ านงานครัว เครื่องตัด หญ้าแบบข้ออ่อน จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
10,500.- บาท
21. จั ด ซื อครุ ภั ณ ฑ์ ส้ า นั กงาน จั ด ซื อถั ง เก็ บ น้ า แบบตั งพื น ขนาด 5,000 ลิ ต ร จ้ า นวน 14 ถั ง
งบประมาณ 301,000.- บาท
22. จั ดซือครุ ภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 1 นิว จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
4,900.- บาท
23. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง จ้านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,200.บาท
24. จัดซือครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบจุ่มน้า จ้านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 21,000.- บาท
25. จั ดซือครุ ภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 นิว จ้านวน 5 เครื่อง
งบประมาณ 55,000.- บาท
26. จัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ
ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จ้านวน 1 คัน งบประมาณ 4,980,000.- บาท
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ครับ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าฉลองที่เคารพ การรายงานผลการปฏิบัติงานใน
รอบปีโดยสรุปนีได้กล่าวโดยละเอียดไว้ในเอกสารที่แจกให้ท่านอ่านแล้ว ดังนัน หากสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้าฉลอง มีข้อเสนอแนะใด ๆ อันเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนา ผมก็น้อมรับเพื่อน้าไปปรับปรุงต่อไป
ครับ

