รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตามนโยบายของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบึงอ้อ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบึงอ้อ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา

คำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ
เมื่อวันที่๒๘เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๖
..................................
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อที่เคารพ
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อที่เคารพรักทุกท่าน
กระผม นายมานพ ปลอดสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน
กระผมใคร่ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้ให้ การสนับสนุน และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทาหน้าที่ในฐานะ
ผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้อง ประชาชนชาวตาบลบึงอ้อด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านของเราให้มีความ
เจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความพร้อมและจะขอทาหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
และมุ่งเน้ น การทางานที่มีคุณ ภาพและประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญ หานานาประการของ
ท้องถิ่นบ้านเราและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
ท่ านประธานสภาฯ ที่ เคารพตามที่ มี ป ระกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ลงวั น ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้กระผม นายมานพ ปลอดสันเทียะ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ เพื่อเปิดโอกาสให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในตาแหน่ง นายกองค์ การบริหารส่วน
ตาบลบึ งอ้อ ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่ งพระราชบัญ ญั ติส ภาต าบลและองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ กาหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริการส่ วนตาบลเข้ารับหน้าที่
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล... และในวรรคสามของมาตราเดียวกัน นี้ ได้ระบุไว้ว่า... การประชุมเพื่อแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลให้กระทาโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลต้องจัดทา
นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุ กคนที่มาประชุมด้วย... ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าว
มอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว
ท่านประธานสภาฯ ครับ เพื่อให้ การบริห ารราชการขององค์การบริห ารส่วนตาบลบึงอ้อ สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายของภารกิจตามอานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการ
พัฒ นาประเทศชาติตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) และฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้เพื่อต้องการเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรมนา
ความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารงไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ประการ
ส าคั ญ คื อ การน้ อ มน าเอาแนวพระราชด ารั ส เกี่ ยวกับ เศรษฐกิ จพอเพี ย ง มาประยุ ก ต์ใช้ เป็ น แนวทางในการจัด ท า
แผนพัฒ นาตาบลให้มากที่สุด และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็ นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น บัดนี้ กระผมได้ดาเนินการจัดทานโยบายสาหรับการบริหารจั ดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่
จะนาเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็น
แนวทางในการติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อในโอกาสต่อไป ตามลาดับดังนี้

๑

๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
การพั ฒ นาการเมื อ งการบริ ห ารเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเจตนารมณ์ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ได้ให้ ความส าคัญ กับ การกระจายอานาจการปกครองสู่ ท้องถิ่น ให้ ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการ
กาหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ตามภารกิ จ ที่ เพิ่ มขึ้ น ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ตลอดจนการเสริม สร้างจิต ส านึ กของพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
๑.๑ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสาคัญของตาบลบึงอ้อพร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและ
มีจิตสานึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์ก รชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดาเนินกิจกรรม และโครงการ
ต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทาง
ของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒ นารายได้ ให้ มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟั งความคิดเห็ นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิป ไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่ว มคิด ร่วมคิด ร่ว มตรวจสอบ โปร่งใสและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตาบลทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
๒.๑ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
๒.๔ แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็งความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว
๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและการสร้าง
สังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา
๓. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้
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ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันจะที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและ
สร้างรายได้ และนาพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาส ร้างชาติ สร้างคน
และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภู มิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
๓.๑ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นให้ ได้ ต ามมาตรฐาน เน้ น คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์
๓.๓ สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนา
แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่
๔. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
๔.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
๔.๒ ส่งเสริมการดาเนิ น กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
๔.๓ สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและสัตว์
โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๕.นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ ปั จจุบั น ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒ นา ทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้ อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ
๕.๒ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู่กับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
๕.๓ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการใน
พื้นที่
๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตาบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการให้บริการ ดังนี้

๓

๖.๑ พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม
๖.๒ เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบารุงทางระบายน้า โดย
การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า รางระบายน้า รวมถึงระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังอย่างเป็นระบบ
๖.๓ ส่งเสริมการพัฒ นาแหล่ งน้ าสาหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒ นาแหล่งน้าที่มีอยู่เดิมให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้าใหม่ตามความเหมาะสม
๗.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดารงชีวิตเพื่อ เอื้ออานวยต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
๗.๑ รณรงค์ ส่ งเสริ ม การสร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน
๗.๒ สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่
ต่างๆในตาบลให้เป็นเมืองน่าอยู่
๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๗.๔ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนในการบริห ารจั ด การ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทาโครงการ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
แผนงานการดาเนินการตามนโยบาย
๑. พัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชน
๒. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
๓. การศึกษา การสาธารณสุข
๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ยึดแผนพัฒ นาตาบลสามปีและแผนพัฒ นาประจาปีเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสมสาหรับ
ขั้นตอนการดาเนินงานให้เป็นไปตามความจาเป็นและความเดือดร้อนของ ประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้น การดาเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง ๗ ข้อนั้น
จึงมีปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สาคัญ
ในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตาบลบึงอ้อ และการดาเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ
แห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ลาบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจใน
ภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ ระดับ ตั้ งแต่ ระดับภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก
และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พี่น้องประชาชน เป็นต้น
กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
ขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯแห่งนี้ว่า
จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้
เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้
สวัสดีครับ

๔

รำยงำนรำยรับ – รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
รายรับจริง ทั้งสิ้นจานวน ๓๔,๑๕๑,๑๖๘.๙๘ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๖๖๕,๐๒๕.๔๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
๓๑๓,๓๑๕.๕๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๓๓๓,๙๘๘.๓๒
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๖๖๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร
๑๘,๙๘๖,๑๕๘.๓๕
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๓,๘๕๒,๐๒๑.๓๖
รายจ่ายจริง ทั้งสิ้นจานวน ๒๖,๔๖๖,๓๑๖.๖๘ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๗,๙๒๖,๙๐๔.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
๒,๓๑๑,๙๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
๗,๐๖๗,๔๔๕.๐๐
ค่าตอบแทน
๖๑๙,๒๗๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย
๑,๓๑๙,๑๘๗.๕๗
ค่าวัสดุ
๑,๖๗๖,๐๐๐.๐๑
ค่าสาธารณูปโภค
๑๙๐,๐๒๓.๘๗ บาท
ค่าครุภัณฑ์
๑๗๘,๔๓๐.๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒,๕๔๗,๕๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่น
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุน
๒,๖๐๙,๖๓๖.๒๓

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย ทั้งสิ้น ๗,๖๘๔,๘๕๒.๓๐ บาท

๕

๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
ที่
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

เบิกจ่ำย

คงเหลือ

๕๐,๐๐๐

5,000

45,000

๑๖,๐๐๐

15,600

400

๑๖,๐๐๐

๑5,600

400

๒๐,๐๐๐

20,000

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

-

๑๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

65,100

๑ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในตาบล (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)
๒ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(สานักปลัด)
๓ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(กองช่าง)
๔ ค่าใช้จ่ายในโครงการสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๕ อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ
๖ อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอขามทะเลสอ(งานรัฐพิธี)
๗ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาหรือปรับข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หมำยเหตุ

โอนลดไป (กองคลัง)
วัสดุสานักงาน ๒๐,๐๐๐

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
๑ ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
๒ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๓ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โอนตัง้ รายการใหม่
(134,900)
-เครื่องสารองไฟ (สป.) 12,500
-ตู้เย็น (สป.) 9,400
-เครื่องตัดหญ้า (สป.) 13,000
-เก้าอี้แถว (สป.) 36,000
-โต๊ะพับ (สป.) 25,000
-เก้าอี้ทางาน (สป.) 24,000
-เก้าอี้ทางาน (คลัง) 9,000
-เก้าอี้ทางาน (ศึกษา) 3,000
-เก้าอี้ทางาน (ช่าง) 3,000

๔ อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา
๕ อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอขามทะเลสอ
(บริจาคโลหิต)
๖ ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมหมูบ่ ้าน/ตาบล

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

-

๑๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

๗ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

เบิกจ่ำย

คงเหลือ

๘

โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ระดับตาบล

๓,๐๐๐

-

๓,๐๐๐

หมำยเหตุ

๖

๙

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๔,๖๕๐

๕,๓๕๐

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเทียนพรรษาประจาปี

๔๐,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์ประจาปี

๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

๑๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๑๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

๖,๔๓๖,๘๐๐

6,035,200

189,๖๐๐

15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โอนตัง้ รายการใหม่ (สป.)
- เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ๑๘๐,๐๐๐

โอนลดไป (สป.)

16 เบี้ยยังชีพคนพิการ
17 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

๑,๐๑๗,๖๐๐

๑,๐49,600

-

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

-

๘,๖๐๐

๘,580

20

๓๔๔,๐๐๐

245,533

98,467

๑๐๒,๐๐๐

๑๐๒,๐๐๐

-

- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
32,000
โอนเพิ่มจาก (สป.)
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
32,000

๓. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
1
2
3
4
5

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(ค่าอาหารกลางวัน)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.

๑๕๐,๐๐๐
960,354.36 189,645.64
๑,๐๐๐,๐๐๐

๗

ที่
6

โครงกำร/กิจกรรม
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

งบประมำณ
๒๐๐,๐๐๐

เบิกจ่ำย
-

คงเหลือ
6๓,๐๐๐

หมำยเหตุ
โอนตัง้ รายการใหม่ (กองช่าง)
- ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า ๘๐,๐๐๐
- ค่าติดตั้งเสาไฟและโคมไฟพร้อม
(Solar Cell) 40,000

โอนตัง้ รายการใหม่ (ศึกษาฯ)
- โต๊ะทางานเหล็ก ๗,๕๐๐
- ฉากกั้นสานักงาน ๙,๕๐๐

7
8

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ. ตาบลบึงอ้อ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม

๒,๒๘๘,๐๐๐

9

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กประจาปี

๕,๐๐๐

10 ค่าใช้จ่ายในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

๑๐,๐๐๐

2,008,100

๒79,900

๓๐,๐๐๐

๔. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรค

๑๐๐,๐๐๐

๕3,004.38

๔6,995.62

2

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น
หรือพื้นที่

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๗๒

๙๒๘

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๓๐,๐๐๐

7,360

3,060

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ
ประชาชนตาบลบึงอ้อ
3 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๔81,536.23

463.77

-

-

๕. นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โอนตัง้ รายการใหม่ (สป.)
- คชจ.โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพตาบลบึงอ้อ 19,580

๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

๒ โครงการก่อสร้างประตูและรั้วพร้อมรางระบายน้า ๑,๓๐๐,๐๐๐
รอบอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบึงอ้อ-บ้านโนนตาล

๑,๓๕๐,๐๐๐

โอนเพิ่มจาก (ช่าง)
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
32,000
โอนตัง้ รายการใหม่ (ช่าง)
- ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านดอน
มะเกลือ ๔00,000
- ก่อสร้างถนน คสล.ปากทางบึงอ้อโนนตาล ๔00,000
- ก่อสร้างถนน คสล.สายลงโรงเรียน
กุ่มพะยา-ทางเชื่อม คสล.บุระไหว ๕
00,000
โอนตัง้ รายการใหม่ (ช่าง)
- ก่อสร้างถนน คสล.จากเหมืองทาง
ระบายน้าบ้านประสิทธิ์-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๔10,000

๘

ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
๗.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม ปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
รักษาที่สาธารณประโยชน์

เบิกจ่ำย

คงเหลือ

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

2๐,๐๐๐

หมำยเหตุ

ผลการดาเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
๑.ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านบ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒
๒. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางอุไร-บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๗
๓. ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงงานแคลบอร์ดบ้านโนนตาลใหญ่ หมู่ที่ ๘

เบิกจ่าย

๓๐๘,๐๐๐ บาท

เบิกจ่าย

๓๔๒,๐๐๐ บาท

รวมเบิกจ่ำยโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ๖๕๐,๐๐๐บำท

๙

