รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
........................................................
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี นั้น
สาหรับการดาเนินการพัฒนาตาบลในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมานั้น ประสบความสาเร็จได้ก็ด้วย
ความร่วมมือของทุกท่าน ทั้งผู้นาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตาบล หน่วยงานราชการพื้นที่ ภาครัฐ/เอกชน
ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันทางาน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนองความต้องการของประชาชนตาบล
บ่อนอก กระผมในนามองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ่อนอก จึง
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ดังนั้น กระผมจึงได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2561 ดัง ต่อไปนี้
1. รายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
รายรับ
จาแนกเป็นรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ภาษีอากรจัดเก็บเอง
ภาษีจัดสรร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
เงินสะสม
รวมรายรับทั้งสิ้น

2,254,222.19
26,006,886.98
303,210.20
330,877.66
47,411.00
18,828,082.00
1,568,790.00
35,299,767.94
84,639,247.97

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

12,289,436.00
8,954,953.74
291,940.00
2,172,622.60
4,086,433.47
230,221.10
6,598,060.94
1,245,381.38
2,601,000.00
2,072,600.00
78,790.00
40,621,439.23

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 โครงการขยายไหล่ทางสายทางเข้าวัดบ่อนอกหมู่ที่ 6 (เบิกตัดปี 2560)
2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยบ้านนายวิง หมู่ที่ 7 (เบิกตัดปี 2560)
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายดา-คันคลอง หมู่ที่ 8
(เบิกตัดปี 2560)
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพระอาทิตย์ หมู่ที่ 9
(เบิกตัดปี 2560)
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่นายสุธีย์ ใจดี หมู่ที่ 9 (เบิกตัดปี 2560)
6 โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้านบ้านยุบพริก หมู่ที่ 11

งบประมาณ
(บาท)
395,000.00
265,000.00
246,000.00
350,000.00
155,700.00
388,000.00

(เบิกตัดปี 2560)

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองข้าวนกหมู่ที่ 12 (เบิกตัดปี 2560)
8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างบ้านนายมานพ หินแก้ว-ถนนสายแยกรพช.หุบจัน หมู่ที่ 12 (เบิกตัดปี 2560)
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกเข็ดกา-พุหวาย หมู่ที่ 12 (เบิกตัดปี 2560)
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเนื่อง หมู่ที่ 13

65,000.00
377,300.00
289,800.00
190,000.00

(เบิกตัดปี 2560)

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมซอย1-ซอย 2 หมูท่ ี่ 13

217,000.00

(เบิกตัดปี 2560)

12 โครงการดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่สายแยกคลองชลประทานถึงสระเก็บน้าหมูบ่ ้าน
หมู่ที่ 14 (เบิกตัดปี 2560)
13 โครงการขุดลอกซ่อมแซมคลองไส้ไก่หมู่ที่ 8 - หมูท่ ี่ 14 หมู่ที่ 14

213,800.00
36,000.00

(เบิกตัดปี 2560)

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล
(หน้าบ้านนายปราโมทย์) หมู่ที่ 1
15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านป้าแก่น หมูท่ ี่ 7

279,000.00
345,000.00

-4ที่

แผนงาน/โครงการ

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสมเสร็จ หมู่ที่ 9
17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแยกทางหลวง บ้านนายวิท ขุนทอง หมูท่ ี่ 11
19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยบ้านทุง่ บัวทอง หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม)
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งบัวทอง – บ้านยุบพริก
หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม)
21 ขยายเขตจ่ายน้าประปาบ้านปากตะโล้ หมูท่ ี่ 2
22 ขยายเขตจ่ายน้าประปาสายเข้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3
23 ขยายเขตจ่ายน้าประปาบ้านละลอง จานวน 3 ซอย หมู่ที่ 4
24 ขยายเขตจ่ายน้าประปาจาก รร.วัดบ่อนอก – บ้านลุงนิล หมูท่ ี่ 6
25 ขยายเขตจ่ายน้าประปาหมู่ที่ 8 - หมูท่ ี่ 13
26 ขยายเขตจ่ายน้าประปาบ้านทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 14
27 ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตาบลบ่อนอก
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองปุหลก หมู่ที่ 9 (เบิกตัดปี 2560)
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
522,000.00
384,000.00
189,000.00
357,600.00
1,715,000.00
409,919.00
414,990.00
494,870.00
139,991.00
2,117,100.00
399,881.00
58,000.00
291,462.00
11,306,413.00

-52. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวมให้มีรายได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเพื่อให้การท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้เป็น
ส่วนหนึ่งที่สาคัญของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2561
(อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากว่านหางจระเข้)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีประจาปี 2561
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2561
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
38,889.50
68,471.00
108,576.00
177,047.00

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และการ
นันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ
ที่
1
2

แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
โรงเรียนบ้านท่าฝาง
โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
โรงเรียนบ้านยุบพริก
โรงเรียนบ้านคลองชายธง
โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.บ่อนอก

งบประมาณ
(บาท)
288,000.00
679,000.00
262,520.00
380,000.00
279,000.00
172,000.00
354,000.00
161,000.00
991,077.12

-6ที่
3
4
5

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองเก่า) หมู่ 5 ให้เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองเก่า
ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านคลองเก่า
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งที่ศพด.
ขยายเขตไฟฟ้าศพด.
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ ศพด.
ติดตั้งมาตรน้า ศพด.
โครงการถมดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กอายุ 2 – 5 ปี (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
ส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสาคัญอื่นๆ
ค่าพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ค่าพวงมาลาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โครงการเข่งขันกีฬาตาบล “อบต.บ่อนอก”เกมส์ ครั้งที่ 23
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
177,160.00
44,353.76
30,700.00
23,968.44
6,621.50
3,600.00
351,000.00
11,050.00
18,755.00
9,505.00
600.00
600.00
15,410.00
283,632.00
4,543,552.82

-74. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการ
ดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

แผนงาน/โครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลบ่อนอก
จัดงานวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี 2561
โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย (พัฒนาสังคมจังหวัดฯ)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบ อบต. 6,000 บาท เงินอุดหนุน 9,077,500 บาท)
เบี้ยยังชีพคนพิการ (งบ อบต. 6,000 บาท เงินอุดหนุน 2,144,000 บาท)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อนอก (สปสช.)
โครงการพ่นหมอกควัน
ควบคุมและป้องกันไข้มาลาเรีย
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการคัดแยกขยะในหน่วยงานและชุมชน ปี 2561
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมูท่ ี่ 5
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมูท่ ี่ 6
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมูท่ ี่ 2 (เบิกตัดปี 2560)
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย หมูท่ ี่ 14 (เบิกตัดปี 2560)
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจาปี
งบประมาณ 2561
18 ป้องกันและลดอุบตั ิภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)
- โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
- โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

งบประมาณ
(บาท)
43,582.00
20,000.00
9,083,500.00
2,150,000.00
72,000.00
170,190.00
51,212.18
11,600.00
177,933.48
13,616.00
8,166.00
44,927.00
30,126.00
279,900.00
250,000.00
148,900.00
148,900.00
142,565.00
22,400.00
29,480.00

-8ที่
19
20

แผนงาน/โครงการ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
โครงการจัดทาป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่สาธารณประโยชน์
(ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
368,868.00
14,794.00
12,700.00
13,244,147.48

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

ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลบ่อนอก
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนเพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ฉบับที่ 1/2561
2 พัฒนาศักยภาพและความรู้ของเจ้าหน้าที่ อบต.ในการปฏิบัติงาน
- ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (สานักงานปลัด)
- ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จา่ ยในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (กองคลัง)
- ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการอบรม /ค่าเดินทางไปราชการ (กองช่าง)

งบประมาณ
(บาท)
576.00

178,770.00
148,257.00
42,460.00

-9ที่

แผนงาน/โครงการ

3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
สานักงานปลัด
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าวัสดุสารวจ
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าวัสดุการเกษตร
- จัดซื้อตู้เหล็ก จานวน 2 ตู้
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อตู้บานเลื่อน จานวน 1 ตู้
- จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์กู้ชีพ จานวน 2 ตู้
- จัดซื้อตู้วางหนังสือ จานวน 1 ตู้
- จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อตู้เก็บจาน/แก้ว จานวน 1 ตู้
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1KVA จานวน 7 เครื่อง (เบิกตัดปี 2560)
- จัดซื้อถังออกซิเจนเหล็ก ขนาด 2Q จานวน 2 ถัง (เบิกตัดปี 2560)
กองคลัง
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 7 ตู้
- จัดซื้อตู้บานเลื่อน จานวน 1 ตู้
- จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้
- จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้
- จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
318,588.70
42,178.00
24,645.00
322,847.79
2,200.00
170,900.00
50,320.00
2,900.00
2,250.00
7,260.00
10,400.00
118,000.00
3,800.00
3,500.00
9,800.0
3,900.00
6,500.00
3,900.00
3,500.00
37,100.00
7,000.00
43,547.70
143,890.00
36,400.00
3,500.00
29,000.00
15,900.00
2,100.00

- 10 ที่

แผนงาน/โครงการ

- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง (เบิกตัดปี 2560)
4
5
6

กองช่าง
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จานวน 1 ตู้
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว (เบิกตัดปี 2560)
ค่าบารุงรักษา/ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องใช้สานักงานให้อยู่
ในสภาพใช้การได้
สานักงานปลัด
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
กองคลัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
กองช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าภายนอกและเปลี่ยนรางน้าสังกะสีห้องกองช่าง
และห้องปลัด อบต.บ่อนอก (เบิกตัดปี 2560)
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
2,600.00
27,900.00
7,197.00
489,000.00
79,800.00
3,500.00
2,100.00
8,400.00

331,681.38
18,800.00
14,200.00
46,800.00
43,210.00
2,834,678.57

- 11 -

6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาแหล่งน้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
มลพิษต่างๆ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอกได้ดาเนินการพัฒนาตามโครงการดังต่อไปนี้
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริ
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจาปี 2561 ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
- โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2561
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 86 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
27,741.00
31,709.00
59,450.00

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

อานาจ สูงยิ่ง
(นายอานาจ สูงยิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก

