รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
........................................................
พระราชบัญญั ติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี นั้น
สาหรับการดาเนินการพัฒนาตาบลในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมานั้น ประสบความสาเร็จได้
ก็ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ทั้งผู้นาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล หน่วยงานราชการพื้นที่
ภาครัฐ/เอกชน ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันทางาน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนองความ
ต้องการของประชาชนตาบลบ่อนอก กระผมในนามองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ่อนอก จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ดังนั้น กระผมจึงได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2563 ดัง ต่อไปนี้
1. รายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563
รายรับ
จาแนกเป็นรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ภาษีอากร
ภาษีจัดสรร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
เงินสะสม
รวมรายรับทั้งสิ้น

782,757.00
25,936,001.83
354,341.00
380,080.25
68,000.00
1,750.00
20,389,555.00
6,305,017.00
35,286,917.68
89,504,419.76

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

13,335,333.00
11,280,095.00
1,329,968.00
2,908,419.86
2,852,651.12
264,594.77
2,853,632.41
2,506,230.00
5,309,500.00
20,000.00
1,618,900.00
6,305,017.00
50,584,341.16

บาท
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
5
6
7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งโก ซอย 5 หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญตา หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลักหมู่บ้านเข็ดกา หมู่ที่ 12
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลงทะเล หมู่ที่ 13
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเข้าโรงพัก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายทุ่งข้าวต้ม หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท – ทุ่งตาแก้ว หมู่ที่ 8
(จ่ายขาดเงินสะสม)
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโก – ยบุพริก หมู่ที่ 11

งบประมาณ
(บาท)
395,400.00
279,200.00
400,200.00
47,600.00
144,000.00
261,600.00
175,700.00
5,780,000.00

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกบ่อนอกหนองยายเอม – ทุ่งยาว หมู่ที่ 11
(จ่ายขาดเงินสะสม)
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท – ผ่านหลังบ้านนางเนย
หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม)
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกเพชรเกษม – ฝายหน้าบ้าน
นายประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)
12 ขยายเขตจ่ายน้าประปาส่วนภูมิภาคซอยทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม หมู่ที่ 2
13 ขยายเขตจ่ายน้าประปาส่วนภูมิภาคบ้านทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 14
14 ขยายเขตจ่ายน้าประปาหมู่บ้านสายข้างอบต. หมู่ที่ 7
15 ขยายเขตจ่ายน้าประปาหมู่บ้านคลองชลประทาน – บ้านนางประเทือง หมู่ที่ 11
16 ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับสายข้างอนามัยลงทะเล หมู่ที่ 5
17 ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับซอยบ้านนางประเทือง หมู่ที่ 11
18 ขยายเขตไฟฟ้าสายซอย 1 – ซอย 2 หมู่ที่ 13

232,000.00
395,000.00
410,600.00
150,000.00
400,000.00
180,000.00
87,100.00
37,840.16
40,082.74
11,990.51

-4ที่

แผนงาน/โครงการ

19 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายข้างอนามัยลงทะเล หมู่ที่ 5
20 โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางบริเวณซอย 1 – ซอย 2 หมู่ที่ 13
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
9,500.00
21,000.00
9,458,813.41

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวมให้มีรายได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้เป็น
ส่วนหนึ่งที่สาคัญของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
30,000.00
39,783.00
69,783.00

-53. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และการ
นันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
จานวน 8 โรงเรียน
2 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองเก่า) หมู่ 5 ให้เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 5 (เบิกตัดปี 2562)
- โครงการก่อสร้างห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 5 (เบิกตัดปี 2562)
- โครงการติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 5 (เบิกตัดปี 2562)
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
4 ส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสาคัญอื่นๆ
- ค่าพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
- ค่าพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
- ค่าพานดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
- ค่าพานดอกไม้สดเนื่องในวันจักรี
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
6 โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
2,213,719.00
832,988.36
137,830.00
188,900.00
385,000.00
142,000.00
29,700.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
119,970.00
74,520.00
4,128,027.36

-64. 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
โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้คนพิการ (งบจากพัฒนาสังคมจังหวัดฯ)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบ อบต. 6,000 บาท เงินอุดหนุน 9,199,400 บาท)
เบี้ยยังชีพคนพิการ (งบ อบต. 6,000 บาท เงินอุดหนุน 2,101,600 บาท)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก (สปสช.)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 3
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
15 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีฯ
16 โครงการป้องกันเด็กจมน้า
17 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อนอก

งบประมาณ
(บาท)
37,674.00
9,205,400.00
2,107,600.00
66,000.00
175,000.00
96,033.25
41,840.00
27,566.00
43,176.00
379,560.00
253,040.00
379,560.00
162,000.00
104,988.00
11,787.00

18,176.00
87,270.00

-7ที่

แผนงาน/โครงการ

18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
19 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาล
(7 วันอันตราย)
20 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
21 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เงินสารองจ่าย)
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
28,674.00
13,100.00
111,690.00
142,385.00
494,000.00
13,986,519.25

5. นโยบายด้านการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรให้ประสิทธิภาพ ยึดหลักบริหารงานธรรมาภิบาล
และลดขั้ นตอนการทางาน พัฒ นาปรับปรุง สถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนา
ระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต.พัฒนาระบบสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนา
ตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5

แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลบ่อนอก
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
พัฒนาศักยภาพและความรู้ของเจ้าหน้าที่ อบต.ในการปฏิบัติงาน
ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (สานักงานปลัด)
ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (กองคลัง)
ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (กองช่าง)
จ้างเหมาจัดทาระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Web One Stop Service)
จ้างเหมาจัดทาระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Application One Service)
จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ภายใน พร้อมเครื่องสาขา

งบประมาณ
(บาท)
4,876.00
116,160.00
154,452.00
73,968.00
79,000.00
88,500.00
49,600.00

-8ที่

แผนงาน/โครงการ

6 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
สานักงานปลัด
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าวัสดุการเกษตร
- จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว
- จัดซื้อตู้สาหรับเก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้
- จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว
- จัดซื้อโต๊ะทางานผู้บริหาร จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จานวน 5 ตัว
- จัดซื้อโพเดียม จานวน 2 ตัว
- จัดซื้อกระบอกวัดปริมาณน้าฝน จานวน 1 กระบอก
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
- จัดซื้อเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อตู้ดับเพลิง จานวน 1 ตู้
- จัดซื้อแผงกั้นจราจร จานวน 8 แผง
- จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จานวน 10 เครื่อง
- จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจสามเหลี่ยม จานวน 1 อัน
- จัดซื้อไฟสัญญาณวับวาวสาหรับรถบรรทุกน้า จานวน 1 ชุด
- จัดซื้อไฟส่องสว่างแบบสปอตไลท์ จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
178,703.00
47,230.00
18,476.00
374,671.37
139,240.00
75,180.00
98,160.00
640.00
5,000.00
10,000.00
12,000.00
22,000.00
17,500.00
50,000.00
4,800.00
19,000.00
29,000.00
88,000.00
12,300.00
23,200.00
7,000.00
5,790.00
19,700.00
22,320.00
23,000.00
109,000.00
28,700.00
23,900.00
4,900.00

-9ที่
-

แผนงาน/โครงการ
จัดซื้อชุดกันฝน จานวน 20 ตัว
จัดซื้อไม้ตบไฟ จานวน 4 อัน
จัดซื้อเสื้อชูชีพ จานวน 10 ตัว
จัดซื้อห่วงชูชีพ จานวน 2 ห่วง
จัดซื้อชุดกล้องบันทึกเหตุการณ์ติดรถยนต์ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อไฟไซเรนกระพริบหน้ารถ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อไฟส่องสว่างแบบสปอตไลท์ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาวสาหรับรถกู้ชีพ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อสเตรชเชอร์ จานวน 1 เตียง
จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จานวน 10 ตัว (ศพด.)
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศในห้องน้าศพด. จานวน 2 ตัว (ศพด.)
จัดซื้อซิงค์ล้างจาน จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง
กองคลัง
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย จานวน 2 ชุด
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จานวน 9 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (ผอ.กองคลัง) จานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 7 ตัว
จัดซื้อชั้นวางของ จานวน 1 ตัว
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้
จัดซื้อโต๊ะทางาน (ผอ.กองคลัง) จานวน 1 ตัว
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องทาร้อน – เย็น จานวน 1 ตู้
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
19,600.00
3,480.00
11,500.00
2,900.00
4,950.00
118,000.00
3,800.00
9,500.00
6,450.00
5,600.00
36,000.00
5,000.00
20,000.00
12,000.00
4,800.00
11,600.00
57,918.70
148,440.00
15,800.00
22,500.00
4,500.00
21,000.00
38,500.00
1,890.00
9,800.00
6,900.00
7,000.00
8,600.00
88,000.00
20,000.00

- 10 ที่

แผนงาน/โครงการ

- จัดซื้อเครือ่ งสารองไฟฟ้า จานวน 6 เครื่อง
กองช่าง
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุสารวจ
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จานวน 3 ตัว
- จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (ผอ.กองช่าง) จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 3 ตัว
- จัดซื้อโต๊ะทางาน (ผอ.กองช่าง) จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก จานวน 2 ชุด
- จัดซื้อชุดตูไ้ ฟ จานวน 1 ตู้
- จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จานวน 1 อัน
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง
7 ค่าบารุงรักษา/ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานให้อยู่
ในสภาพใช้การได้
สานักงานปลัด
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
กองคลัง
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
กองช่าง
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกู้ชีพกู้ภัย
9 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณ
(บาท)
34,800.00
29,998.00
144,784.00
47,775.00
10,580.00
232,859.00
7,500.00
4,500.00
17,000.00
16,500.00
6,900.00
2,100.00
9,790.00
37,500.00
7,000.00
6,900.00
59,600.00
54,000.00
11,200.00

458,389.61
17,000.00
3,020.00
36,466.00
405,786.00

- 11 ที่

แผนงาน/โครงการ

10 โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
11 โครงการต่อเติมอาคารที่ทาการอบต.บ่อนอก (ห้องสานักปลัด ห้องกองคลัง
และห้องนายก) (เบิกตัดปี 2562)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
29,000.00
205,000.00
4,657,942.68

6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาแหล่งน้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
มลพิษต่างๆ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริ
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจาปี 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- โครงการพัฒนาอนุรักษ์ชายทะเลบ่อนอก ประจาปีงบประมาณ 2563 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
20,372.00
21,076.00
41,448.00

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

