รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
........................................................
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี นั้น
สาหรับการดาเนินการพัฒนาตาบลในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมานั้น ประสบความสาเร็จได้ก็ด้วย
ความร่วมมือของทุกท่าน ทั้งผู้นาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล หน่วยงานราชการพื้นที่ ภาครัฐ/เอกชน
ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันทางาน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนองความต้องการของประชาชนตาบล
บ่อนอก กระผมในนามองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ่อนอก จึง
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ดังนั้น กระผมจึงได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2562 ดัง ต่อไปนี้
1. รายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
รายรับ
จาแนกเป็นรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ภาษีอากรจัดเก็บเอง
ภาษีจัดสรร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
เงินสะสม
รวมรายรับทั้งสิ้น

2,303,656.55
26,209,455.88
399,042.92
3400,209.35
121,600.00
1,206.00
20,643,394.00
35,941,834.92
89,020,399.62

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-2รายจ่าย
จาแนกเป็นรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ่ายขาดเงินสะสม
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

13,236,594.00
9,900,589.00
315,815.00
3,591,329.11
3,199,502.98
274,455.29
4,245,315.11
725,450.00
1,570,000.00
1,734,000.00
38,793,050.49

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก โดยครอบคลุมภารกิจและอานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยกระผม
ขอแถลงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

-31. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และการคมนาคมสะดวก เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนา
ตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1
2
3
4

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านนางเผิน แตงอุดม หมู่ที่ 5 (เบิกตัดปี 2561)
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งโก หมู่ที่ 8 (เบิกตัดปี 2561)
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านยุบพริก หมูท่ ี่ 11 (เบิกตัดปี 2561)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกรพช.- หนองตาอยู่ – หนองกระทิง หมูท่ ี่ 12
(เบิกตัดปี 2561)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก รพช. – หุบจัน หมูท่ ี่ 12 (เบิกตัดปี 2561)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักหมู่บ้านเข็ดกา หมูท่ ี่ 12
(เบิกตัดปี 2561)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายข้างศาลาเอนกประสงค์ – ไร่นายทวี วงแหวน
หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่หลวง- ไร่นายเสนาะ วงจีน หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงบ่อขยะหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้าง อบต. – คลองชลประทาน
หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยแม่แพร หมู่ที่ 11
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายนาป้าช่วย – คันคลอง 52 หมู่ที่ 4
(จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านยายเตี้ย หมู่ที่ ๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางลาใย วงศ์ศศิธร หมูท่ ี่ ๗
(จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย ๒ – หนองตาเฒ่า หมู่ที่ 8
(จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท – แป๊ะเตี่ยว
หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้า รร.บ้านหนองปุหลก - อ่างเก็บน้า
หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

งบประมาณ
(บาท)
110,000.00
189,000.00
198,000.00
489,000.00
545,000.00
389,000.00
100,000.00
376,000.00
131,000.00
451,000.00
472,000.00
171,000.00
109,000.00
133,000.00
311,000.00
335,000.00
250,000.00

-4ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
133,000.00

18 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 10
(จ่ายขาดเงินสะสม)
19 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกสายหลักหมู่บ้านเข็ดกา – ไร่ตาเฒ่า - 293,000.00
พุหวาย หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม)
20 ขยายเขตจ่ายน้าประปาซอยนายมาลัย ไทยสงค์ หมู่ที่ 5
59,718.00
21 ขยายเขตจ่ายน้าประปาสายบ้านนายก้าน สิงห์เล็ก หมู่ที่ 6
124,920.00
22 ขยายเขตจ่ายน้าประปาบ้านทุ่งโก หมู่ที่ 8
496,570.00
23 ขยายเขตจ่ายน้าประปาบ้านหนองบุญยงค์ หมูท่ ี่ 13
484,541.00
24 ขยายเขตไฟฟ้าซอยวันเพ็ญ หมู่ที่ 4
155,218.27
25 ขยายเขตสายพาดดับไฟฟ้าส่องสว่างสายทางเข้าวัดบ่อนอก – บ้านลุงนิล หมู่ที่ 6
38,322.71
26 ขยายเขตไฟฟ้าสายซอย 2 – ซอย 1 หมู่ที่ 13
49,616.03
27 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของอบต.บ่อนอก
396,803.72
28 ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตาบลบ่อนอก
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายทางเข้าวัดบ่อนอก – บ้านลุงนิล หมู่ที่ 6 40,000.00
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
160,645.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
7,191,354.73
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวมให้มีรายได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้เป็น
ส่วนหนึ่งที่สาคัญของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีประจาปี 2562
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2562
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
29,976.00
253,426.00
26,196.00
309,598.00

-53. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และการ
นันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
237,340.00
โรงเรียนบ้านท่าฝาง
668,000.00
โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
252,000.00
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
360,000.00
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
248,000.00
โรงเรียนบ้านยุบพริก
168,000.00
โรงเรียนบ้านคลองชายธง
316,000.00
โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
130,000.00
ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
1,245,449.48
โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอันสดใส (ระดับประถมศึกษา)
81,516.00
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองเก่า) หมู่ 5 ให้เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
277,330.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 5 (เบิกตัดปี 2561) 750,000.00
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 5
22,965.38
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
7,985.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
14,540.00
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กอายุ 2 – 5 ปี
21,300.00
โครงการเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพของหนู
9,030.00
ส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสาคัญอื่นๆ
ค่าพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
1,000.00
ค่าพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
800.00
ค่าพานดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
800.00
ค่าพานดอกไม้สดเนื่องในวันจักรี
800.00
โครงการเข่งขันกีฬาตาบล “อบต.บ่อนอก”เกมส์
341,900.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
83,630.00

-6ที่

แผนงาน/โครงการ

8 โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
9 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
69,950.00
30,000.00
5,338,335.86

4. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ
ดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลบ่อนอก
จัดงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี 2562
โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย (พัฒนาสังคมจังหวัดฯ)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบ อบต. 6,000 บาท เงินอุดหนุน 9,520,100 บาท)
เบี้ยยังชีพคนพิการ (งบ อบต. 6,000 บาท เงินอุดหนุน 2,232,400 บาท)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก (สปสช.)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ควบคุมและป้องกันไข้มาลาเรีย
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
โครงการคัดแยกขยะในหน่วยงานและชุมชน ปี 2562
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
โครงการตามแนวทางพระราชดาริด้านสาธารณสุข
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมูท่ ี่ 1
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

งบประมาณ
(บาท)
107,565.00
41,800.00
9,526,100.00
2,238,400.00
76,000.00
175,000.00
55,570.55
11,600.00
43,710.00
14,626.00
14,076.00
25,476.00
130,426.00
155,000.00
91,044.00

-7ที่

แผนงาน/โครงการ

15 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
16 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจาปี
งบประมาณ 2562
17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
18 ป้องกันและลดอุบตั ิภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)
19 โครงการป้องกันเด็กจมน้า
20 โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย
21 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เงินสารองจ่าย)
22 โครงการจัดทาป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน์
(ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
9,693.00

147,976.00
18,356.00
58,240.00
23,146.00
22,756.00
687,546.00
10,010.00
12,990,210.55

5. นโยบายด้านการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรให้ประสิทธิภาพ ยึดหลักบริหารงานธรรมาภิบาล
และลดขั้นตอนการทางาน พัฒ นาปรับปรุง สถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่อ งใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนา
ระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต.พัฒนาระบบสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนา
ตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลบ่อนอก
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนเพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับที่ 1/2562

งบประมาณ
(บาท)
576.00

-8ที่
2
3
4
-

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพและความรู้ของเจ้าหน้าที่ อบต.ในการปฏิบัติงาน
ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (สานักงานปลัด)
ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (กองคลัง)
ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (กองช่าง)
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
สานักงานปลัด
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุการเกษตร
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน ชนิดเก้าอี้หนัง จานวน 3 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้สานักงานบุนวม จานวน 30 ตัว
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้
จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 3 ตัว
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว
จัดซื้อเครือ่ งขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
จัดซื้อโทรทัศน์ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 1 จอ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อหัวฉีดน้าดับเพลิง จานวน 1 อัน
จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง จานวน 2 เส้น
จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว (ศพด.)

งบประมาณ
(บาท)
178,591.00
233,487.00
19,180.00
158,806.00
229,485.70
47,412.00
211.00
402,014.80
192,350.00
15,700.00
70,430.00
20,300.00
9,700.00
18,000.00
11,000.00
17,900.00
4,200.0
5,500.00
17,700.00
28,200.00
21,800.00
44,000.00
11,220.00
45,900.00
29,800.00
5,600.00
5,000.00
4,200.00

-9ที่
-

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง (ศพด.)
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง (ศพด.)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 2 เครื่อง (ศพด.)
จัดซื้อตู้เก็บของ จานวน 1 ตู้ (ศพด.)

งบประมาณ
(บาท)
21,200.00
6,700.00
110,000.00
4,900.00

-

กองคลัง
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อตู้เหล็ก จานวน 2 ตู้
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 5 ตู้
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จานวน 5 ตู้
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง

49,952.00
104,170.00
11,000.00
22,900.00
27,500.00
3,500.00
7,000.00
19,390.00
20,260.00

4
-

แผนงาน/โครงการ

กองช่าง
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุสารวจ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง
ค่าบารุงรักษา/ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานให้อยู่
ในสภาพใช้การได้
สานักงานปลัด
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
กองคลัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
กองช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

24,928.00
554,795.00
36,750.00
1,200.00
20,050.00
16,330.00

282,532.24
29,550.00
122,200.00

- 10 ที่

แผนงาน/โครงการ

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปลัด อบต.บ่อนอก (เบิกตัดปี 2561)
6 โครงการแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
60,000.00
245,802.00
3,639,872.74

6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาแหล่งน้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
มลพิษต่างๆ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริ
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจาปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2562 เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- โครงการพัฒนาอนุรักษ์ชายทะเลบ่อนอก ประจาปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
27,216.00
27,822.00
10,826.00
65,864.00

ในการดาเนินงานตามนโยบายที่กล่าวข้างต้นนั้นจะไม่สามารถประสบผลสาเร็จได้เลย หากไม่ได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ่อนอกทุกท่าน เนื่องจากการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า จะต้องอาศัยความเป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกัน จึง
จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒ นาให้ไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนา และกระผมเองก็มุ่งมั่นในการทางาน โดยยึด
วิสัยทัศน์การพัฒนา “ชุมชนเข้มแข็งเกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การพัฒนาโปร่งใส ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ” เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตาบลบ่อนอก และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน
ชาวตาบลบ่อนอก
(นายอานาจ สูงยิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก

