


 
คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 

เม่ือวันท่ี  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
............................................. 

 
เรียน  ทา่นประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 

  ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ัง  ได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง  เรื่อง  ผลการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  อําเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

  ตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๕๘/๕  กําหนดให้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลง
นโยบาย  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  กระผม  นายทนงศักด์ิ  ผลเจริญสมบูรณ์  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนอง ไผ่แก้ว  ในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  ของแถลงนโยบายในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วอันทรงเกียรติ  เพ่ือให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว
ของผู้บริหารชุดน้ี ที่ได้อาสาเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 

  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่าน  ตามท่ีได้มีการเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วโดยตรงจากประชาชน  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
กระผมได้รับเลือกต้ังจากประชาชนให้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  ได้รับรองผลการ
เลือกต้ังจากคณะกรรมการเลือกต้ังเรียบร้อยแล้ว  ช่วงระยะเวลาต่อจากน้ี  ๔  ปี จะต้องเป็นระยะเวลาที่กระผม
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งน้ี  
กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของประชาชน  โดยยึดหลัก  ๔  ประการ  คือ 
  ๑. ความโปร่งใส 
  ๒. ความเป็นธรรม 
  ๓. ความประหยัด 
  ๔. ความมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

  กระผม  ได้กําหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหนองไผ่แก้ว  
โดยมีเจตคติที่จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว ให้มีเสถียรภาพเกิดความม่ันคง  นโยบายด้าน
สังคม  นโยบายด้านคมนาคม  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  นโยบายด้านการศึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
นโยบายด้านการพัฒนาการรักษาสภาพแวดล้อม  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวหนองไผ่แก้ว   ทุกคน 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วเป็นไปตามภารกิจและ
เป้าหมายที่ต้ังไว้  จึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  ดังน้ี 

  

 



  ๑. นโยบายด้านสังคม 
  ๑.๑  เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ครอบครัวได้มี
กิจกรรมร่วมกัน  ส่งเสริมให้ทั้ง  ๕  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพ่ือให้
เกิดความสามัคคีในชุมชน 
  ๑.๒ ส่งเสริมการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน  ผู้สูงอายุ  ให้ได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่อย่างทั่วถึง และจัดให้มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ  ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ  และจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 
  ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนาธรรมท้องถิ่นในชุมชน  โดยจัดกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างประสบการณ์  เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับ  ตลอดจนการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป 
  ๑.๔ พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งมาตรการลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางบก 

  ๒. นโยบายด้านการคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน 
  ๒.๑ จะดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา  ให้มีความสะดวก  
รวดเร็วในการสัญจร  ปรับปรุงซ่อมบํารุงถนนสายหลัก  สายรอง  และซอยต่างๆ  ให้สามารถใช้การได้อย่างสะดวก 
  ๒.๒  ติดต้ังและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในแหล่งชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๒.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  โดยสนับสนุนให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้มีกิจกรรมเสริมนอกจากงานประจําที่ทําอยู่  เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
  ๓.๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดําริ 

  ๔. นโยบายด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง   
  ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการเพ่ิม
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น  ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้
ผู้สูงอายุ  เด็ก  คนชรา  ได้มีส่วนร่วมกับโครงการกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดขึ้น   
   ๔.๓ พัฒนาและฝึกอบรมศึกษาดูงาน ให้แก่ประชาชน  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ  และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
และการทํางานได้ 

  ๕. นโยบายด้านการพัฒนาการรักษาสภาพแวดล้อม 
  ๕.๑ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
  ๕.๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณสองทางเท้าให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 
  ๕.๓ สร้างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชน 



  ๖. นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล จัด
ประชุมประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  ๖.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือได้รับพัฒนาการ
อย่างต่อเน่ือง  สามารถนําสิ่งที่พบเห็นมาปรับปรุงการทํางานได้  ตลอดจนการจัดประชุมประจําเดือนของพนักงาน  
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการบริหารงานให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลได้รับทราบ 
  ๖.๓ ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยการ
ฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทัง้การฝึกอบรม   อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๖.๔ ปรับปรุงระบบบริหารเพ่ือให้ประชาชนมีความพอใจสงูสุด 
  ๖.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งการบริการประชาชนเก่ียวกับภาษีของ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสม  เสมอภาค  และเป็นธรรม 
  ๖.๖ พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น  กระผมได้วางแผนการพัฒนาโดยยึดหลักการทํางานตามนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเน้น
การทํางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งมีการทํางานแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  กระผมหวังเป็นอย่าง
ย่ิงว่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่าน  ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่แก้ว  จะได้ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  ทํางานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวหนองไผ่แก้ว  
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายรับ – รายจ่าย  ประจาํปงีบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

รายรับจริง  ทัง้สิ้นจํานวน   ๕๓,๒๐๓,๘๕๙.๘๐  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร ๔,๕๒๗,๔๘๔.๖๐   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๗๙๙,๕๘๙.๖๐   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๖๔,๑๙๘.๐๔   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๔๗,๗๖๐.๐๐   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร ๒๗,๐๐๓,๒๙๒.๕๖   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๙,๔๓๓,๔๓๙.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบ้ียผู้สูงอายุ ๖,๒๐๖,๔๐๐.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบ้ียผู้พิการ ๙๑๒,๐๐๐.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖๖๒,๗๘๓.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการยาเสพติด ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๑,๐๔๔,๙๑๓.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ๒,๑๘๒,๐๐๐.๐๐   บาท 
 
รายจ่ายจริง  ทั้งสิน้จํานวน  ๔๓,๙๖๘,๐๐๕.๑๗  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง ๘๔๖,๔๗๐.๕๐   บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๑,๗๔๙,๖๕๘.๐๐   บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๙,๑๔๐,๖๑๖.๐๐   บาท 
 ค่าตอบแทน ๗๙๙,๗๑๐.๐๐   บาท 
 ค่าใช้สอย ๔,๕๒๑,๐๑๓.๕๔   บาท 
 ค่าวัสดุ ๓,๕๔๖,๖๑๔.๓๑   บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค ๔๙๔,๘๙๘.๓๙   บาท 

 เงินอุดหนุน ๔,๖๕๕,๗๙๖.๔๔   บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ ๘๖๐,๗๓๑.๙๙   บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖,๑๙๔,๔๐๐.๐๐   บาท 
 รายจ่ายอ่ืน ๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบ้ียผู้สูงอายุ ๖,๒๐๖,๔๐๐.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบ้ียผู้พิการ ๙๑๒,๐๐๐.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖๖๒,๗๘๓.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการยาเสพติด ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๑,๐๔๔,๙๑๓.๐๐   บาท 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ๒,๑๘๒,๐๐๐.๐๐   บาท 

  
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย  ทั้งสิน้  ๙,๒๓๕,๘๕๔.๖๓     บาท 



รายงานแสดงผลการปฏบิัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๑. นโยบายด้านสังคม 
  ๑.  โครงการสง่เสริมสร้างศักยภาพ อสม. ตําบลหนองไผ่แก้ว  งบประมาณ  ๓๓๐,๑๘๐  บาท 

๒.  โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  งบประมาณ  ๓๘,๐๐๐ บาท 
๓.  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน  งบประมาณ  ๓๗,๕๐๐ บาท 
๔.  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  งบประมาณ  ๒๔๐,๕๙๒.๕๐ บาท 
๕.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  ๙๕,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในหมู่บ้าน  งบประมาณ  ๘๓,๓๗๘ บาท 
๗.  โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ งบประมาณ  ๖,๖๙๒ บาท 
๘.  โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคไข้หวัดนก  งบประมาณ  ๒๙,๙๒๐ บาท 
๙.  โครงการมอบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๖,๒๐๖,๔๐๐  บาท 
๑๐. โครงการมอบเบ้ียยังชีพผู้พิการ  งบประมาณ  ๙๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๑. โครงการมอบเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ   ๔๒,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการสาธารณสุข  งบประมาณ  ๔๔,๔๔๔  บาท 
๑๓. โครงการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด อ.บ้านบึง  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ  
      ศพส.จ.ชลบุรี  งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐ บาท 
๑๕. โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด  งบประมาณ  ๒๙,๙๙๒  บาท 
๑๖. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๗. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ  ๒๕,๔๕๐ บาท 
๑๘. โครงการประสานงานมวลชนและการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๑๙. โครงการถนนปลอดภัยอําเภอบ้านบึง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๒๐. โครงการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการกู้ชีพ กู้ภัย  งบประมาณ  ๑๐๗,๑๔๐  บาท 
๒๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐ บาท 
๒๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  งบประมาณ  ๒๑,๔๐๐ บาท 
๒๓. โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งบประมาณ  ๑๓๘,๐๕๐ บาท 
๒๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน หมู่ ๑ – ๕  งบประมาณ  ๔๙,๙๒๐ บาท 
๒๕. โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ ๕  งบประมาณ  ๑๘๕,๐๐๐  บาท 
 

๒. นโยบายด้านการคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน 
๑.  โครงการซอ่มสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ - บ้านคลองใหญ ่- บ้าน  
     หนองปรือ  เช่ือมบ้านหินดาด  หมู่ที่ ๑ ต.หนองไผ่แก้ว  งบประมาณ  ๒,๑๘๒,๐๐๐ บาท 

  ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านป่ายุบ-บ้านสองสลึง หมู่ ๓  งบประมาณ   
          ๑,๐๔๔,๙๑๓ บาท 

๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกิมไอ่  หมวดสา หมู่ ๑  งบประมาณ  ๗๓๐,๕๐๐ บาท 
๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านสินชัย  หลําดํา หมู่ ๑  งบประมาณ  ๑๙๒,๐๐๐ บาท 
๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฟาร์มไก่ - รพช.  (ผญ.น่อย) หมู ่๒  งบประมาณ  ๖๘๖,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านป้าหลมิ (แยก) หมู่ ๒  งบประมาณ  ๓๗๑,๐๐๐ บาท 



๗.  โครงการซอ่มแซมถนนลาดยางและคอสะพาน ถนนสาย ๓๔๔ ร่วมสาย ๓๓๑ บ้านคลองใหญ ่หมู่ ๑   
     งบประมาณ  ๙๑,๒๐๐ บาท 
๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านหนองโกศล  ซอย ๕ หมู่ที่ ๓  งบประมาณ   
     ๓๒๗,๐๐๐ บาท 
๙.  โครงการซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายุบ-บ้านหนองใน หมู่ ๔   
     งบประมาณ  ๑๔๗,๕๐๐ บาท 
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหนองใน-ห้วยมะระ  หมู ่๔  งบประมาณ   
      ๗๕๔,๕๐๐ บาท 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใน ซอย ๓  หมู่ ๔  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองใน  ซอย ๔  หมู่ ๔  งบประมาณ  ๓๘๓,๐๐๐ บาท 
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองใน(ประปาหมู่บ้าน)  หมู่ที ่๔  งบประมาณ  ๒๗๓,๖๐๐ บาท 
๑๔. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางสาธารณประโยชน์ สายป่ายุบ-ทางรถไฟเก่า(หน้าวัดป่ายุบ) หมู ่๓  
      งบประมาณ  ๓๘,๖๐๐ บาท 
๑๕. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางสาธารณประโยชน์(ซิ้มฮวย) หมู ่๓  งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐  บาท 
๑๖. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางสาธารณประโยชน์ (ซิ้มฮวย) หูช้าง  หมู ่๓  งบประมาณ  ๔๗,๐๐๐ บาท 
๑๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหนองโกศล – หนองไผ่แก้ว  หมู ่๕  งบประมาณ   
      ๒๔๔,๘๖๐.๑๒ บาท 
๑๘. โครงการการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันตํ่าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงภายนอก หมู่ ๓  งบประมาณ   
      ๑๓๓,๔๓๖.๓๒ บาท 
๑๙. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนสายป่ายุบ-บ้านหนองใน  หมู ่๔  งบประมาณ  ๕๓,๔๐๐ บาท 
๒๐. โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายนํ้าบ้านเจ็กซ้ง - ถนนสาย ๓๔๔  หมู่ ๕  งบประมาณ   
      ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
๒๑. โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบแผงโซลาเซลล ์บริเวณสี่แยกตลาดหนองไผ่แก้ว หมู่ ๕   
      งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒๒. โครงการเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตตําบล  งบประมาณ  ๒,๓๕๐.๐๗ บาท 
๒๓. โครงการติดต้ังป้ายเตือนการจราจรแนวทางโค้งแบบแอลอีดีพร้อมโซล่าเซลล ์ งบประมาณ   
      ๖๘,๐๐๐ บาท 
๒๔. โครงการติดต้ังป้ายเตือนการจราจรบอกเขตโรงเรียนแผงโซล่าเซลล์ หน้าโรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา  
      หมู่ ๑  งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐ บาท 
๒๕. โครงการจัดทําลูกระนาดบนท้องถนน  งบประมาณ  ๖๖,๗๐๐๐ บาท 
๒๖. โครงการตีเส้นการจราจรในท้องถนน  งบประมาณ  ๗๔,๘๐๐ บาท 
๒๗. โครงการต่อเติม ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ  งบประมาณ  ๗๙๑,๕๐๐ บาท 
๒๘. โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพ้ืนที่ไหล่ทาง  หมูท่ี่ ๒  งบประมาณ  ๒๕,๖๐๐ บาท 
๒๙. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายผูกพันธ์  หมู่ ๓  งบประมาณ   
      ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่แก้ว-ถนนสาย ๓๔๔ บ้านบึง-แกลง   
      หมู่ ๕  งบประมาณ  ๒๓๓,๐๐๐ บาท 
๓๑. โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพักถนนสายบ้านหนองปรือ - บ้านคลองใหญ ่ หมูท่ี่ ๑  
      งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐ บาท  
 



๓๒. โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา สายหนองโกศล-ป่ายุบ  หมู ่๓  งบประมาณ  ๙,๕๐๐  บาท 
๓๓. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓  งบประมาณ  ๒๑๓,๕๐๐ บาท 
๓๔. โครงการขุดสระเก็บนํ้าประปา  หมู่ ๒  งบประมาณ  ๖๕,๘๐๐ บาท 
๓๕. โครงการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล  หมู่ ๓  งบประมาณ  ๑๓๔,๕๐๐ บาท 
 

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 ๑. โครงการการส่งเสริมกลุม่อาชีพ  งบประมาณ  ๔๙,๘๗๘   บาท 
 
๔. นโยบายด้านการศึกษาและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

๑.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  งบประมาณ  ๒๒,๑๔๐ บาท 
๒.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ  ๓๓๖,๘๙๐ บาท 
๓.  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  งบประมาณ  ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
๔.  โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม  งบประมาณ  ๑,๕๖๒,๕๘๖ บาท 
๕.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองปรือ  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว งบประมาณ   
     ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๗.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)   
     งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๘.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา  งบประมาณ  ๔๐๓,๒๘๐ บาท 
๙.  โครงการสง่เสริมภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานสําหรับเด็กและเยาวชน  งบประมาณ  ๒๒,๕๐๐ บาท 
๑๐ โครงการสง่เสริมภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานสําหรับประชาชน  งบประมาณ  ๑๘,๕๙๗ บาท  
๑๑. โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอบ้านบึง  งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการจัดงานรดนํ้าดําหัวในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๕,๖๑๘  บาท 
๑๓. โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และกิจกรรมออกร้านงานประจําปีประเพณีสงกรานต์ จ.ชลบุรี   
      งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหนองไผ่แก้ว  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  ๑๔๙,๖๘๐ บาท 
๑๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาํหรับประชาชน และเยาวชน  งบประมาณ  ๑๖,๘๐๒ บาท 
๑๗. โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตําบลหนองไผ่แก้ว  งบประมาณ  ๑๕๐,๕๖๐.๑๒ บาท 
๑๘. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้นอกระบบเด็กปฐมวัย  งบประมาณ  ๒๕,๒๕๕ บาท 
๑๙. โครงการจัดเวทีชาวบ้านและการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งบประมาณ     
      ๓,๘๕๐ บาท 
๒๐. โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน  งบประมาณ  ๕๔,๘๐๐ บาท 

 
๕. นโยบายด้านการพฒันาการรักษาสภาพแวดล้อม 

๑.  โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะ  งบประมาณ  ๘๕,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการสง่เสริม ปรับปรุงแก้ไขหรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  งบประมาณ   
     ๔๙,๑๐๕  บาท 
๓.  โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการกําจัดขยะ,คัดแยกขยะ  งบประมาณ  ๘๙,๖๐๐ บาท 

 



๖. นโยบายด้านการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
๑.  โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ  ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
๒.  โครงการฝกึอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งให้ผู้นําชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน   
     งบประมาณ  ๔๒๓,๘๒๑ บาท 
๓.  โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสํานักงาน อบต.หนองไผ่แก้ว  งบประมาณ  ๑๔๐,๒๙๕.๕๔  บาท 
๔.  โครงการบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํ่ารุด  งบประมาณ  ๑๒๔,๐๐๐ บาท 
๕.  โครงการประเมินความพึงพอใจในงานบริการประชาชน  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นอําเภอบ้านบึง  งบประมาณ  ๑๓,๐๐๐ บาท 
๗.  โครงการประชาสัมพันธ์ในกิจการของ อบต.  งบประมาณ  ๘๑,๑๐๕  บาท 
๘.  โครงการจัดทําเว็บไซด์ของ อบต.  งบประมาณ  ๑,๓๙๑  บาท 

 


