
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

รอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 
 

ของ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4/2562 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เสนอต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ  

          ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  หมวด ๑๔  มาตรา ๒๕๓  บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย   
และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และตามพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  ได้ก าหนดใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี    

 ดังน้ันเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๖๐  หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ท้องถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘/๕  ดิฉันจึงขอรายงานการด าเนินงาน  การจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย  และผลการด าเนินงานตามทีไ่ดแ้ถลงนโยบายตอ่ สภา อบต. เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอันทรงเกียรติไดร้ับทราบและเพื่อประกาศใหป้ระชาชนทราบ  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ต่อไป 

 ท่านประธานสภา อบต.  ที่เคารพ 
  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ผ่านมาน้ี  ดิฉันได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อให้พี่น้องประชาชน  ไดรับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
ตามที่ได้คาดหวังเอาไว้  แต่ทั้งน้ีอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  งบประมาณที่เพียงพอ  ตลอดจนระบบบริหาร
จัดการที่เป็นอุปสรรค  ซ่ึงดิฉันได้ด าเนินการจนประสบความส าเร็จในระดับหน่ึง  โดยในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นให้
คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด  จึงใคร่ขอแถลงผลการด าเนินงาน  ตามนโยบาย  ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เมื่อวันที่  ๒๙  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ ดังต่อไปน้ี 

 ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  จากนโยบายทีมุ่่งเน้นที่จะยกระดบัการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อสนับสนุนการคา้ การลงทนุ  

การพัฒนาด้านการเกษตร  ให้เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน  ส่ิงสาธารณูปโภค   และส่ิงสาธารณูปการ 
 

          /ก่อสร้าง....... 



-๒- 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งเก็บน้ า ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ  ได้ด าเนินการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก เพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อความปลอดภัย และประโยชน์
นานัปการ อันประกอบด้วย 

 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ๒.  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต 
 ๓.  โครงการวางท่อระบายน้ า 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนดิน 
 ๕. โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์/ขยายเขต 
           ระบบไฟฟ้า 
 ๖.  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
 ๗.  โครงการก่อสร้างระบบประปา 
 ๘.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 
 ๙.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 ๑๐. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา 
 ๑๑. โครงการขุดลอก และก่อสร้างฝายก้ันน้ า 
 เป็นต้น  ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
๒.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  นโยบายด้านการเศรษฐกิจไดมุ้่งเน้นการพัฒนาและการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม  ส่งเสริม
การฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ  การด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย ง และมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอันประกอบด้วย 

 ๑.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 ๓.  การสนับสนุนการด าเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ 
 ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว 
 ๕.  โครงการต าบลต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน 
 ๖.  โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 ๗.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน 
 ๘.  โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.  โครงการจัดตั้งตลาดประชารัฐสร้างสุข  

  เป็นต้น  ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 

          /๓.  นโยบาย……… 



-๓- 
 
 ๓.  นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
  การพัฒนาด้านสังคม ถือว่าเป็นนโยบายหน่ึงที่ส าคัญที่จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมั่นคง และย่ังยืน    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการพัฒนาด้านสังคม แยกรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
  ๓.๑  ด้านสวัสดิการสังคม  
                           การสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคม  ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อมอบ

สวัสดิการให้กับผู้พิการ  คนชราผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสงเคราะห์ราษฎรตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบ ริหาร
ส่วนต าบล  เช่น 

  ๑.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  ๒.  โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กยากจนผู้ด้อยโอกาส 
  ๓.  โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
  ๔.  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ 
  ๔.  โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
  ๕.  โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี 
  ๖.  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันยาเสพติด  
  ๗.  โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

   เป็นต้น  ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
๓.๒  ด้านการสาธารณสุข 

  การสาธารณสุข ได้มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มคีวามสมบรูณท์ั้งทางร่างกายและจิตใจ  รวมทั้ง
สติปัญญา  ในการสร้างความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน  โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ในการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพให้กับประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้มีภาวะความเส่ียง  สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  
เพื่อร่วมกันประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการบริการสุขภาพแก่ประชาชน  

  1. การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคเช่นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  2. กิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อไปสู่ต าบลจัดการสุขภาพ 

  3. โครงการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 
  4. โครงการด้านสุขภาพและการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
  ประทัดบุ   
  5. โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลประทัดบุ ได้จัดบริการรับส่งต่อ 
  ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔  ช่ัวโมง    
  6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และเจ็บป่วยหนักไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ด้วยตนเอง ก็ได้
  ด าเนินการบรรเทาทุกข์พิจารณาจัดส่งผู้ป่วย ตามกรณีที่จ าเป็นต่อไป  
  ๗.  โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
 
         /๘.  โครงการ…… 



-๔- 
 
  ๘.  โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน Zevo Waste ขยะเหลือศูนย์ 

   ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๓.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  ๑.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการด าเนินกิจกรรมด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒.การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดเหตุในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และช่วยเหลือบรรเทา

    ทุกข์  
   ๓. โครงการป้องกันการจมน้ า จัดตั้งทีม “ประทัดบุเรดดี้” เพื่อแก้ไขปัญหาให้จาก

    ต้นเหตุ   
    ๔. การด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 

   ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
๓.๔  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 

   การพัฒนาด้านการศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย   การศึกษาทั้ง ๓  รูปแบบมีความส าคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน โดยในการจัดการศึกษา
ในระบบได้ด าเนินการ  

    พัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษา   
  ๑.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นการสนับสนุนส่ือวัสดุการเรียน   
  ๒. โครงการอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการอาหารกลางวัน  ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,โครงการอาหารเสริม(นม)  โครงการอาหารกลางวัน  ของโรงเรียนทั้ง  ๒  โรง(โรงเรียนเจริญ
ราษฏร์วิทยา,โรงเรียนบ้านพนม  

  ๓. ให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  แผนจัดการศึกษาสามปีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจ าปี  การให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร  

  ๔. พัฒนาศูนย์ให้ได้มาตรฐานการศึกษา(ข้ันพื้นฐาน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ๕. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป  เด็กเล็กและสูงอายุ  ได้มีกิจกรรมออกก าลังกาย  และเสริมสร้างสุขภาพ   เช่น  กิจกรรมกีฬาปฐมวัย   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  “ประทัดบุคพั”  การแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  
การแข่งขันฟุตซอล 

   ๖. การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ด าเนินการเพื่อให้เกิด  
จิตส านึกรักษ์บ้านเกิด  สอดคล้องกับวีชีวิตชุมชน  การปฏิบัติธรรม การเข้าวัดฟังธรรม  จรรโลงจิตใจ กิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุ  เปิดโอกาสให้บุตรหลานได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูและแสดงมุทิตาจิต  รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ  

          /จิตส านึก........ 
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ประสานความร่วมมือในลักษณะ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน  และการปกครองท้องที่ ปกครองท้องถ่ิน ร่วมกัน
ด าเนินการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 

   ๗. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
   ๘. โครงการฝึกอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ า 
   ๙. โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข กิจกรรม ๕ ส. 
ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๔.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  การเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ  เพื่อการอนุรักษ์น้ า  อนุรักษ์ป่า  อนุรักษ์ดิน  เพื่อให้

ประชาชนได้ตระหนักและหวงแหน  ปกป้องรักษา  ดูแล  สาธารณประโยชน์ของชุมชน  การมีส่วนร่วมในการดูแล
และรักษา  ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  เช่นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้,  ปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ,  
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก  เป็นต้น 

ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๕.  ด้านการเมือง  การบริหารและการปกครอง 
  จากแนวนโยบายด้านการเมือง  การบริหารและการปกครอง ได้จัดใหม้ีการบริหารจัดการองค์กร 

เน้นการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   ได้ให้ความส าคัญเน้นย้ าโดยเฉพาะ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน  ให้บริการกับพี่น้องประชาน  ทั้งในที่ตั้งส านักงาน  อบต.  และบริการ
นอกส านักงาน อบต.  ได้แก่  งานบริการจัดเก็บภาษี  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  โครงการ  อบต.  
พบประชาชน  เน้นการให้ความรู้และการบริการเชิงรุกด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร  ได้มีการเช่าพื้นที่จัดเก็บและ
ดูแลเว็ปไซด์  ของ อบต.  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  และการปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล   นอกจากน้ียังจัดให้มีแบบฟอร์ม
ค าร้องต่างๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มย่ืนค าร้องขอรับบริการ 
ข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงาน 
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ 

  ความพร้อมในด้านบุคลากร ในการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ผู้ให้บรกิาร
มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่มุ่งต่อการบริการและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม  ตามหลักกฎหมาย ข้อระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ด าเนินการ
ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และพัฒนาคุณภาพวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น  พร้อมกับพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

 
          /ส่วนต าบล....... 
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ส่วนต าบลและพนักงานจ้างโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม  , จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกเดือน  และการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  นอกจากน้ีได้จัดท าโครงการเพื่อใหพ้ี่น้องประชาชน  ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็น  
ในรูปแบบต่างๆๆ  อาทิเช่น  การจัดเวทีประชาคม  จัดช่องทางแสดงความคิดเห็น  จัดให้มีแบบสอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการ  และการบริการประชาชนในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  เจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยประสาน
ความร่วมมือกับยุติธรรมจังหวัด  เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนต่อไป  

  ตามที่สถาบันพระปกเกล้า  จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดีเด่น  ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์  และด้านการเสริมสร้างเครือข่าย  รัฐ  เอกชน  และประชาสังคม  เพื่อการพัฒนาการปกครองทอ้งถ่ินให้
เป็นรากฐานที่มั่นคง  ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ    ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ด้านการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

รายละเอียดแนบท้ายผนวก 
๖.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์และการท่องเที่ยว 

  จัดให้มีการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ วนอุทยานเขาสวาย  เข้าร่วม
กิจกรรม  ประเพณีข้ึนเขาสวาย  เป็นประจ าทุกปี 

ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
     
   (ลงช่ือ) 

       (นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
---------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๘ (๕)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  ความว่า  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี โดยให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ”  น้ัน 

 บัดน้ี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินงาน
บริหารงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   ครบระยะเวลา ๑ ปี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  ทั้งน้ีได้ รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
และได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุให้
ทราบโดยทั่วกัน  ซ่ึงรายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(ลงช่ือ) 
                                         (นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 

                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 

  
 
 
 


