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ส่วนที่ 1 
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คำแถลงนโยบาย 
ของ นายธนเดช  ก้อนทองคำ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

**************************** 
เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ทุกท่าน 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และจากผลการ
เลือกตั้งปรากฎว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม     
นายธนเดช  ก้อนทองคำ เป็นผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกุ่ม และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖2 กระผม นายธนเดช  ก้อนทองคำ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบถึง
นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ได้เข้ามาบริหารงานต่อไป 

  การพัฒนาและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก อันจะเห็น
ได้จากรัฐบาลในส่วนกลาง ได้พยายามถ่ายโอนภารกิจต่างๆ มาให้ส่วนท้องถิ่นได้ดูแล บางครั้งก็เป็นอุปสรรคในการ
บริหารงานอยู่บ้าง เช่น งบประมาณ บุคลากรความพร้อมในการรองรับภารกิจถ่ายโอน ฯลฯ ฉะนั้น ผมจึงคำนึงถึง
แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการบริหารงาน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก    ผมจึงขอเรียน
มายังท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละหมู่บ้านให้มาเป็นตัวแทน
ในการพัฒนาและบริหารงานในตำบลบ้านกุ่ม จึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำพาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มให้อยู่แถวหน้าและเป็นอบต.ชั้นนำต่อไป เพราะลำพังเพียงผมคนเดียวไม่สามารถทำอะไร
ได้ทั้งหมด คงต้องขอให้พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกัน  

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของ
ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศชาติ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การ
ปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการ
พัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ประการสำคัญคือ การน้อม
นำเอาแนวพระราชดำรัส “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้มากที่สุด และเพ่ิมเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  
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 บัดนี้ กระผมได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่
จะนำเสนอเพ่ือแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้รับทราบและใช้
เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มในโอกาสต่อไปตามลำดับ
ดังนี้ 
 
๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 การพัฒนาการเมืองการบริหารเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการ
กำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ๑.๑ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม 
สร้างความร่วมมือประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของตำบลบ้านกุ่ม พร้อมทั้ง
สร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการให้บริการ เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 
 ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรวมถึงภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชน 
 ๑.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนตามครรลองระบบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบโปร่งใสและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
 พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 
 ๒.๑ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัย และจิตสาธารณะของ
คนในชุมชน 
 ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ
และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
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 ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 
 ๒.๔ ป้องกัน ปราบปราบ และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่ ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้สถาบันครอบครัว 
 ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์รวม 
และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา 
 
๓. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือพัฒนาสังคมไทย  ให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ให้ประชาชน   ทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญา    
เป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลัก
การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๓.๑ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้นคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษา  ทุกประเภท 
 ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ 
 ๓.๓ สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ 
 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย      เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 
ดังนี้ 
 ๔.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 ๔.๒ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
 ๔.๓ สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายต่อ
คนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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 ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
 ๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
 ๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของ
กลุ่มอาชีพ 
 ๕.๒ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตรกร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
 ๕.๓ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 ๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตำบลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 
ดังนี้ 
 ๖.๑ พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่ าง ๆ การ
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 ๖.2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่
เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม 
 
๗. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 ๗.๑ รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 
 ๗.๒ สนับสนุน ส่งเสริมชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ
สถานการณ์ตาง ๆ ในตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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 ๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะ  
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 

ทั้งหมดที่กระผมกล่าวมาแล้วนั้น คือนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
กุ่ม ที่กระผมจะต้องนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง การที่นโยบายทั้ง 7 ด้านนี้ จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น 
ปัจจัยสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนที่ต้องเข้ามาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ทุกท่านคง
ทราบกันเป็นอย่างดีว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราเวลานี้มีอยู่หลายด้านด้วยกัน ดังนั้น การแก้ปัญหา
ของบ้านเมือง และดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไปแล้วนั้นจะบังเกิดผลในการปฏิบัติหรือจะสัมฤทธิ์ ผลก็ต้อง
อาศัย ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และที่สำคัญคือ ความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับภายในองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกุ่ม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มทั้งหมดรวมทั้งภายนอกองค์กรได้แก่ ส่วนราชการ         
ที่เก่ียวข้อง และท่ีสำคัญคือการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน 

  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคม ที่ดีและมีมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความ
เชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง  ซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้    
ไม่เลือกปฏิบัติ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ ม        
ให้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน 
เป็นหลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ 
 
 

********************** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป อบต.บ้านกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
  
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีพ้ืนที่ ประมาณ 25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  15,675 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพ่ีน้อง  
ประมาณ 24 กิโลเมตร 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงพ้ืนที่ทั้งหมดของตำบลบ้านกุ่ม ส่วนใหญ่เป็นที่นาสลับ
กับลำคลอง มีคลองซอยเพ่ือการเกษตรมากและเกือบทุกปีจะมีน้ำท่วมพ้ืนที่การเกษตร มีถนนสายบางสาม – 
บางแม่หม้าย (ทางหลวงหมายเลข  3351) เป็นถนนสายหลัก และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางใหญ่  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลบางตะเคียน  อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านช้าง  ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลต้นตาล  และตำบลบางพลับ   อำเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จัดอยู่ในลักษณะอากาศร้อน คือมีฝนตกสลับแห้งแล้ง   
มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดปีและสภาพอากาศร้อน ในฤดูร้อนมีปริมาณฝนตกน้อย 

1.3.1 อุณหภูมิเฉลี่ย (ปี 2559 – 2563) 
  - อุณหภูมิสูงสุด 42.20 องศาเซลเซียส 
  - อุณหภูมิต่ำสุด 13.50 องศาเซลเซียส 
1.3.2 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (ปี 2559 – 2563)  
 - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี 2559 = 90.90 มิลลิเมตร 
 - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี 2560 = 114.60 มิลลิเมตร 
 - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี 2561 = 75.10 มิลลิเมตร 
 - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี 2562 = 42.80 มิลลิเมตร 
 - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี 2563 = 70.90 มิลลิเมตร 
1.3.3 ปริมาณน้ำฝนระหว่างปี (ปี 2559 – 2563) 
 - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด พ.ศ. 2560 = 114.60 มิลลิเมตร 
 - ปริมาณน้ำฝนต่ำสุด พ.ศ. 2562 = 42.80 มิลลิเมตร   

 1.4 ลักษณะของดิน  

 ลักษณะดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นชุดดินเสนา (Sena series : Se) 
 สภาพพ้ืนที่  ราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 % 
 ภูมิสัณฐาน  ที่ราบน้ำทะเลเคยขึ้นถึง 
 วัตถุต้นกำเนินดิน ตะกอนน้ำผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ำกร่อย 
 การระบายน้ำ  เลว 
 การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า 
 ลักษณะสมบัติของดิน  เป็นดินลึก  
 ดินบนเป็นดินเหนียวสีดำ หรือสีเทาเข้ม ถัดลงไปเป็นสีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล และเป็นดินเลน  
สีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5 – 5.5)  
 ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลปนเทา พบจุดประสีน้ำตาลแก่หรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก (pH 4.0 – 4.5)  
 ดินล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทาเข้มหรือสีเทา จุดประสีเหลืองปนน้ำตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟาง
ข้าวของสารประกอบกำมะถันในระดับความลึกตั้งแต่ 50 – 100 เซนติเมตร และพบรอยไถลผิวหน้าอัดมัน
และผลึกยิปซัม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5 – 6.0) 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
 1.4.1 พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมสูง (S1) สำหรับเพาะปลูกข้าว  
 1.4.2 บางพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) สำหรับเพาะปลูกข้าว (บางพ้ืนที่)  
 สภาพปัญหาของดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
 ข้อจำกัด ดินเป็นกรดจัดมากทำให้ได้ผลผลิตต่ำ ในบริเวณพ้ืนที่เขตชลประทานจะใช้ทำนาดำ หรือ
อาจปลูกพืชผักและพืชไร่ในฤดูแล้ง แต่จะได้ผลผลิตไม่ดีนัก 
 ข้อเสนอแนะ ควรปรับสภาพกรดของดินให้เหมาะสม ด้วยการใช้วัสดุปูนชนิดต่างๆ หว่านแล้วไถ
คลุกเคล้ากับดินทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กัน เพ่ือ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินให้ดีขึ้น 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
      
 2.1 เขตการปกครอง 
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน คือ  
 1. บ้านบางสะแก    หมู่ที่ 1 
 2. บ้านกุ่ม    หมู่ที่ 2 
 3. บ้านโพธิ ์    หมู่ที่ 3 
 4. บ้านโพธิ์เหนือ   หมู่ที่ 4 
 5. บ้านสว่างอารมณ์   หมู่ที่ 5 
 6. บ้านรางทอง    หมู่ที่ 6 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประกอบด้วย 
 1. นายธนเดช  ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
             2. ร้อยเอกบุญศรี  ติ้วเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
 2. นายฉัตรชัย  สุขงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
 4. นายประสาร  คล้ายสุบรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประกอบด้วย 
 1. นายประดิษฐ์  แจ้งบุญ ประธานสภา อบต.บ้านกุ่ม   
 2. นางสาวเกษร  สุวรรณมโหสถ รองประธานสภา อบต.บ้านกุ่ม   
 3. นายวินัย        เปี่ยมสุขไส             เลขานุการสภา อบต.บ้านกุ่ม    
 4. นายวิโรจน์  จูงใจ สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม หมู่ที่ 2   
 5. นายสมทรง  คล้ายสุบรรณ สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3   
 6. นายทองหล่อ  ศรีสกุลงาม สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม หมู่ที่ 4  
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 กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
 1. นายดำรง  สุวรรณมโหสถ กำนันตำบลบ้านกุ่ม 
 2. นายจีระศักดิ์  ปิ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
 3. นางอรสา  แสนโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
 4. นายสายชล  ครุฑใจกล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
 5. นายชูชาติ  กลิ่นลำดวน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
 6. นายสายชล เทศทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 

3. ประชากร 
      
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) 
 

 ข้อมูลประชากรย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 - 2565 
 
 

 

  
 
 
 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) 
 

 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน 
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร จำนวน 
ประชากรรวม ชาย หญิง 

1 บ้านบางสะแก 200 301 323 624 
2 บ้านกุ่ม 154 168 221 389 
3 บ้านโพธิ์ 121 143 155 298 
4 บ้านโพธิ์เหนือ 101 166 168 334 
5 บ้านสว่างอารมณ์ 127 204 209 413 
6 บ้านรางทอง 164 277 284 561 

 รวมทั้งสิ้น 867 1,259 1,360 2,619 

ปี 
จำนวนประชากร จำนวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
2561 1,625 1,758 3,383 
2562 1,633 1,742 3,375 
2563 1,634 1,724 3,358 
2564 1,630 1,717 3,347 
2565 1,259 1,360 2,619 
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4. สภาพทางสังคม 
     
 4.1 การศึกษา 
            - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย  
 1. โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) โรงเรียนขยายโอกาส ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม  
  นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแก  
 

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวนเด็กนักเรียน  

(คน) 
รวมจำนวน

นักเรียน (คน) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
1 อนุบาลปีที่ 2 13 10 23  
2 อนุบาลปีที่ 3 10 3 13  

รวมจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 23 13 36  
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 13 12 25  
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 6 13 19  
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 12 9 21  
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 12 9 21  
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 9 6 15  
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 27  
รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 70 58 128  

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 71 164  
 

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวนเด็กนักเรียน  

(คน) 
รวมจำนวนนักรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 5 14  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 12  
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 4 13  

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 15 39  
ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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  2. โรงเรียนวัดรางบัวทอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม 
 นางชิษยาภรณ์  ทำมาอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบังทอง  

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวนเด็กนักเรียน  

(คน) 
รวมจำนวนนักรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
1 อนุบาลปีที่ 2 0 1 1  
2 อนุบาลปีที่ 3 8 5 13  

รวมจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 8 6 14  
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7  
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 11 5 16  
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11  
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10  
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 5 7 12  
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 5 8 13  
รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 37 32 69  

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 38 83  
ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
 3. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม 
     นายสมมาตร กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวนเด็กนักเรียน  

(คน) 
รวมจำนวนนักรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
1 อนุบาลปีที่ 2 6 5 11  
2 อนุบาลปีที่ 3 4 5 9  

รวมจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 10 10 20  
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4  
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8  
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16  
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10  
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12  
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 9 3 12  
รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 36 26 62  

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 36 82  
ข้อมูลจากการศึกษาฯ ณ วันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม 
     ครผูู้ดูแลเด็ก  นางสาวจารุณี  คล้ายสุบรรณ 
 ผู้ดูแลเด็ก  นายอำนาจ  คงชาตรี 
 มีนักเรียน 16 คน 
  ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรางบัวทอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม 
     ผู้ดูแลเด็ก  นางสาวเบญจวรรณ นิลแก้วดี 
 ผู้ดูแลเด็ก  นางสาวดลญา  ฤทธิ์เดช 
 มีนักเรียน 13 คน 
  ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม 
 ผู้ดูแลเด็ก  นางสาวธัญลักษณ์ เกิดศรีพันธุ์  
 ผู้ดูแลเด็ก นางสาวสุภาพร พลทามูล  
 มีนักเรียน 15 คน 
  ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

 4.2 ด้านสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม  
 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 
 นางงามตา ศรีสงวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

1. ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 11 ราย 
2. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

- อุบัติเหตุ    3 ราย/ปี 
- สาเหตุอ่ืน  13 ราย/ปี 

3. ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 
1.โรคติดเชื้อและปรสิต     จำนวน      83 คน 

                     2.เนื้องอก(รวมมะเร็ง)     จำนวน        4 คน 
     3.โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม จำนวน    376 คน 
     4.ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม   จำนวน      24 คน 
     5.โรคระบบประสาท     จำนวน      42 คน 
     6.โรคตารวมส่วนประกอบของตา   จำนวน      66 คน 
     7.โรคระบบไหลเวียนเลือด    จำนวน    460 คน 
     8.โรคระบบหายใจ     จำนวน    374 คน 
     9.โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก   จำนวน 1,176 คน 
   10.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง   จำนวน    216 คน 
   11.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม  จำนวน 1,247 คน 
   12.โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ   จำนวน      19 คน 
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  13.ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์การคลอด  จำนวน    1  คน 
  14.อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทางคลินิก 
                          และห้องปฏิบัติการ     จำนวน 316 คน 
  15.สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย  จำนวน      6 คน 
      รวม    จำนวน 4,327 คน 
 

ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 
( ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ) 

 4.3 ด้านอาชญากรรม 
  ตั้งแตเ่ดือนมีนาคม 2565 ไม่มีปัญหาอาชญากรรม 
 4.4 ด้านยาเสพติด 
  มีผู้เสพยาเสพติดภายในตำบล คือ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยแรงงาน 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ส่งเสริมกิจกรรมสงเคราะห์กับประชาชนในกลุ่มต่างๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ดังนี้  
 

การสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ (ราย) 562 600 632 647 692 
ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ (ราย) 81 88 91 94 94 
ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (ราย) - - 1 1 1 

 

 ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านกุ่ม ณ เดือนมีนาคม 2565 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  

 5.1 การคมนาคม 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีถนนลาดยางหมายเลข 3351 บางสาม – บางแม่หม้าย 
                     ผ่านหมู่ที่ 1,2,3 และ 4 

 - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต สายบ้านรางบัวทอง –  
 บ้านสว่างอารมณ์ 

      - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 เส้น  
     - สำหรับการติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน ถนนลูกรังและถนนหินคลุก  

 5.2 การไฟฟ้า 
      เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีเพียงบางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล
ที่ยังขยายไฟฟ้าแรงต่ำไปทั่วถึง สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของครัวเรือน 
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 5.3 การประปา 
                 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดูแล ประปา จำนวน  6  แห่ง   
 1. ประปาบริเวณหน้าวัดบางสะแก ประชาชนที่ใช้น้ำ หมู่ที่ 1 
 2. ประปาบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่มประชาชนที่ใช้น้ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 
 3. ประปาบริเวณข้าง อบต. ประชาชนที่ใช้น้ำ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 
 4. ประปาบริเวณวัดบ้านโพธิ์ ประชาชนที่ใช้น้ำ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 
 5. ประปาบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ประชาชนที่ใช้น้ำ หมู่ที่ 5 
 6. ประปาบริเวณวัดสว่างอารมณ์ ประชาชนที่ใช้น้ำ หมู่ที่ 6 

 5.4 โทรศัพท์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โทร. 035 – 521292 

     5.5 ไปรษณีย์/การสื่อการ/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 การสื่อการ สามารถติดต่อโดยทางวิทยุสื่อสาร ดังนี้ 
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

     6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร คือ ทำนา ,ประชากรบางรายเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา 
(ประมาณ 1 – 3 ราย) ,รับจ้างทั่วไป และมีการประกอบอาชีพเสริม เช่น ปลูกผักบุ้ง และผักกระเฉด หาปลา ฯลฯ 
 6.2 การประมง 
 - เลี้ยงปลา  จำนวน   27 ราย 
 - เลี้ยงกุ้ง  จำนวน   14 ราย 
 - เลี้ยงจระเข ้ จำนวน     1 ราย 
 6.3 การบริการ 
  - ไม่มี – 
 6.4 การท่องเที่ยว 
  - ไม่มี – 
 6.5 อุตสาหกรรม 
  - ไม่มี – 
     6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   

 - ปั๊มน้ำมัน  จำนวน 1  แห่ง 
 - ตู้หยอดน้ำมัน  จำนวน  1  แห่ง 
 - ร้านเสริมสวย   จำนวน  2  แห่ง 
 - อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน  1  แห่ง 
 - ตลาดนัด   จำนวน 1  แห่ง 
 6.7 แรงงาน 
  - กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีภายในเขตตำบลบ้านกุ่ม 
   1. แรงงานเมียนมา จำนวน 11 ราย        2. แรงงานกัมพูชา จำนวน  1 ราย 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     

 7.1 การนับถือศาสนา 
 - ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขต อบต.บ้านกุ่ม 
  - วัด จำนวน  4 แห่ง 
 1. วัดบางสะแก   ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม 
 2. วัดรางบัวทอง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม 
 3. วัดบ้านโพธิ์   ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม 
 4. วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม 
 7.2 ประเพณีและงานประจำ 
  ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น
ที่เคารพนับถือ เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและขอพรให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุข โดยมีการสรงน้ำพระ 
ปกติกระทำในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดยประชาชนจะมารวมกันที่วัดใดวัดหนึ่งในชุมชน แล้วนิมนต์พระ
เพ่ือสรงน้ำ และมีการสรงน้ำพระพุทธรูปด้วย 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  - ไม่มี – 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ไม่มี – 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
            

 8.1 น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีคลองทั้งหมดภายในตำบลบ้านกุ่ม รายละเอียดดังนี้ 
 1. คลองรางยายคู หมู่ที่ 1  ผิวกว้าง 8 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร 
 2. คลองรางยายหอม หมู่ที่ 1 ผิวกว้าง 15 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร 
 3. คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 – 2  ผิวกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 2,400 เมตร 
 4. คลองยืม หมู่ที่ 1 – 4  ผิวกว้าง 26 เมตร ระยะทางยาว 5,980 เมตร 
 5. คลองบางสะแก หมู่ที่ 1 – 5  ผิวกว้าง 30 เมตร ระยะทางยาว 3,850 เมตร 
 6. คลองทองพันชั่ง หมู่ที่ 1 – 6  ผิวกว้าง 11 เมตร ระยะทางยาว 3,400 เมตร 
 7. คลองบ้านกุ่มใต้ หมู่ที่ 2 – 6  ผิวกว้าง 9 เมตร ระยะทางยาว  2,700 เมตร 
 8. คลองบ้านกุ่มเหนือ หมู่ที่ 2 – 6  ผวิกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว  800 เมตร 
 9. คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 – 4  ผิวกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว  2,300 เมตร 
 10. คลองบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 – 6  ผิวกว้าง 30 เมตร ระยะทางยาว  1,900 เมตร 
  11. คลองทางหลวง หมู่ที่ 3 – 6  ผิวกว้าง 10 เมตร ระยะทางยาว  2,000 เมตร 
  12. คลองทางหลวง 1 หมู่ที่ 4 – 6  ผวิกว้าง 10 เมตร ระยะทางยาว  2,700 เมตร 
  13. คลองทางหลวง 2 หมู่ที่ 4 – 6  ผวิกว้าง 10 เมตร ระยะทางยาว  3,200 เมตร 
  14. คลองลาดหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 – 6  ผิวกว้าง 25 เมตร ระยะทางยาว  2,800 เมตร 
  15. คลองพัฒนา หมู่ที่ 5 – 6  ผิวกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว  2,200 เมตร 
  16. คลองรางทอง – ไผ่ขอม หมู่ที่ 5 – 6  ผิวกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว  5,200 เมตร 
 17. คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 5 – 6  ผวิกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว  1,800 เมตร 
 18. คลองดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 6  ผิวกว้าง 20 เมตร ระยะทางยาว  2,500 เมตร 
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 8.2 ป่าไม้ 
 - ไม่มี – 

 8.3 ภูเขา 
  - ไม่มี – 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - แม่น้ำท่าจีน 
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โครงสร้าง 

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
 

 
   ฝ่ายบริหาร                  ฝ่ายนิติบัญญัติ 

 

  

 

  

 

   

 

  

 
 
 

นายก อบต. 

 รองนายก ฯ รองนายกฯ 

เลขานุการ ฯ 

ประธานสภาฯ 

 รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภา ฯ 

สมาชิกสภา อบต. 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 

 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   (๑) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )   (๑) 

 

สำนักปลัด  

หัวหน้าสำนักปลัด  

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 

-งานบริหารงานท่ัวไป          

-งานนโยบายและแผนงาน     

-งานงบประมาณ        

-งานการเจ้าหน้าท่ี     

-งานนิติการ       

-งานส่งเสริมสวสัดิการสังคม 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  

ระดับต้น)  (1) 

-งานบริหารงานคลัง 

-งานการเงินและบญัช ี

-งานพัสดุและทรัพย์สิน 

-งานพัฒนารายได ้

-งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  

ระดับต้น) (1) 

-งานแบบแผนและก่อสร้าง 

-งานควบคุมอาคาร 

-งานผังเมือง 

-งานการโยธา 

-งานสาธารณูปโภค 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา  

ระดับต้น) (1) 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1) 

-งานบริหารงานสาธารณสุข 

-งานส่งเสริมสาธารณสุข 

-งานส่งเสริมสุขภาพ 

-งานป้องกันและควบคุมโรค 

-งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) ปก./ชก. (๑) (ว่าง) 
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               โครงสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

  

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

               
                       
) 
     
 
 
 
 
 
 
    

ระดับ อำนวยการ
ท้องถิ่น 

ระดับกลาง 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ปก./ชก. ปง./ชง. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 
(ทั่วไป) 

จำนวน - 1 ๕ 1 1 3 4 

   - งานบริหารงานทั่วไป 
   - งานกิจการสภา 

๑. นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 
    (กำหนดเพิ่ม+๑) 
๒.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)   
   จำนวน  1  อัตรา 
ลูกจ้างประจำ 

  1.ภารโรง   จำนวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
  จำนวน 1 อัตรา 

  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1.คนงาน จำนวน 1 อัตรา 
  2.พนักงานขับรถยนต์  
    จำนวน 1 อัตรา 
  3.แม่บ้าน  จำนวน 1 อัตรา 
  ๔.ยาม จำนวน ๑ อัตรา 
  4.ยาม  จำนวน 1 อัตรา 

 

หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   

 

    -งานกฎหมายและคดี 

    -งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  (ปง./ชง.)  

จำนวน 1 อัตรา      

-งานส่งเสรมิสวัสดิการสังคม 

-งานพัฒนาชุมชน  

 

1.นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)  

   จำนวน  1  อัตรา  

 

 

         -งานนโยบายและแผนงาน 

         -งานงบประมาณ 

         -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)     

   จำนวน  2  อัตรา    

           -งานการเจ้าหน้าที ่

         - งานนิติการ 

 

1.นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)   

   จำนวน 1  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป  

   จำนวน  1  อัตรา 

 

 

 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -งานส่งเสริมการเกษตร 

 

1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

   สาธารณภัย (ปง./ชง.)  

(ตำแหน่งว่าง ยุบเลิก ปี 65) 

   จำนวน  1  อัตรา   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     

  จำนวน 1 อัตรา 
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    โครงสร้างกองคลัง 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
                          
             
        
 
 
 
 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ปก./ชก. ปง./ชง. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 
(ทั่วไป) 

จำนวน - 1 - 2 1 2 - 

 - งานบริหารงานคลัง 

 - งานการเงินและบัญชี 

   1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.)    

   (ตำแหน่งว่าง ยุบเลิก ปี 65) 

         จำนวน  1  อัตรา 

  ลูกจ้างประจำ 

   1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา 

  

 

  - งานพัฒนารายได้ 

  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

   1.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง) 

        จำนวน  1  อัตรา 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

      จำนวน 1 อัตรา 

    - งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

1.เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง) 

        จำนวน  1  อัตรา 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานงานคลัง ระดับต้น)   
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        นายช่างโยธา  ๒-๔,๕ (๒)                                                                                    
                                      
                              

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
ระดับ อำนวยการท้องถิ่น 

ระดับกลาง 
อำนวยการท้องถิ่น 

ระดับต้น 
ปก./ชก. ปง./ชง. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

(ภารกิจ) 
พนักงานจ้าง 

(ทั่วไป) 
จำนวน - 1 - 2 - ๑ 1 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

 

             งานควบคุมอาคาร 

             งานผังเมือง 

 

 

 งานแบบแผนและก่อสร้าง 

งานการโยธา 

 

 

 งานสาธารณูปโภค 

 

1.นายช่างโยธา  (ปง./ชง.)        จำนวน  1  อัตรา 
2.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จำนวน  1  อัตรา 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน   1  อัตรา (กำหนดเพิ่ม+๑) 
        พนักงานจ้างทั่วไป 
        1.คนงาน  จำนวน   1  อัตรา 
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ระดับ อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ปก./ชก. ปง./ชง. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 
(ทั่วไป) 

จำนวน - 1 - - - - - 
                                                                                                                                                                                     

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  

ระดับต้น) 

 

   -งานบริหารงานสาธารณสุข 

                 -งานส่งเสริมสาธารณสุข 

              -งานส่งเสริมสุขภาพ 

  -งานป้องกันและควบคุมโรค 

-งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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นจ 
 
 
 
 
 
 

                                                     -ครูผู้ดแูลเด็ก อันดับ คศ.1    (1) 
                          
                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 

  
 
 

 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

คร ู ปก./ชก. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 
(ทั่วไป) 

จำนวน - 1 1 - - 3 2 

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

                    -งานบริหารการศึกษา 

                   -งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 

 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

1.นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.)       จำนวน  1  อัตรา    (ตำแหน่งว่าง ยุบเลิก ปี 65) 
2.ครู                                      จำนวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
1.ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก(คุณวุฒิ)         จำนวน  1  อัตรา  
3.ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ)          จำนวน  2  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1.ผูดู้แลเด็ก  (ท่ัวไป)                   จำนวน  2  อัตรา 
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โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 

 

 
 

ระดับ อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อำนวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ปก./ชก. ปง./ชง. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง 
(ทั่วไป) 

จำนวน - - 1 - - - - 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(ปก./ชก.)  

  

-งานตรวจสอบภายใน 

 























 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
    1) วิสัยทัศน์ “ตำบลบ้านกุ่มมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี แหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศน์สวยงาม
ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ศาสนาที่วัฒนธรรมโดดเด่น ส่งเสริมการกีฬา การยึดการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิต 
ที่ด”ี 
    2) ยุทธศาสตร์ 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
     2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความ 
                         เป็นเลิศ 
       4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  
                         พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
       6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการ 
                         ท่องเที่ยว 
 
1. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1) โครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2565 ) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับบคุลากร 
อบต. 

10,000.00 4,935.00 4,935.00 5,065.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

270,000.00 139,543.00 139,543.00 130,457.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหารจัดการ
บริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้ง 

40,000.00 10,800.00 10,800.00 29,200.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร
จัดการบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

16,000.00 - 16,000 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

7,000.00 6,050.00 6,050.00 950.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

7,000.00 6,050.00 6,050.00 950.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

45,000.00 13,460.00 13,460.00 31,540.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
พื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี  

50,000.00 - 50,000.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

438,625.00 389,600.00 389,600.00 49,025.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

โครงการเงิน
อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
สังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นที่ อบต.บ้านกุ่ม 

1,407,500.00 1,402,800.00 1,402,800.00 4,700.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย 

10,000.00 660.00 660.00 9,340.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
ด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

โครงการจดั
กิจกรรมงาน
ประเพณีแห่เทียน
วันเข้าพรรษา 

30,000.00 17,360.00 17,360.00 12,640.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

120,000.00 51,050.00 51,050.00 68,950.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

22,500.00 10,820.00 10,820.00 11,680.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพ

ผลผลติทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การแปรรปูและผลิตภณัฑ ์

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับผู้
ว่างงานและ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีตำบลบา้น
กุ่ม 

30,000.00 0.00 0.00 
งบ พมจ. 

30,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนน โดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับ
เกลี่ย จากบริเวณ
โบสถ์วัดบางสะแก 
ถึงบริเวณบ้านนาง
เสนาะ อำมโพชร 
หมู่ที่ 1 

13,000.00 12,500.00 12,500.00 500.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย สายคันคลอง
ทางหลวง 1 (ฝั่ง
ใต้) หมู่ที่ 4 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 
1+300 

131,000.00 130,000.00 130,000.00 1,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย
ถนนคันคลองทาง
หลวง 1 (ฝั่งเหนือ) 
จากบริเวณที่นา
นายสุเทพ สงกระ
สาร ถึงบริเวณคัน
คลองรางทอง หมู่ที่ 
6 

272,000.00 271,000.00 271,000.00 1,000.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
เสรมิถนนดินลง
ลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ยสายคันคลอง
ลำลาดหญ้าแพรก 
(ฝั่งตะวันออก) 
จากบริเวณที่นา
นายเจียม ปิ่นแก้ว 
หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณ
ที่นานายพิเชษฐ์ 
เชื้อรามัญ หมู่ที่ 6 

349,000.00 340,000.00 340,000.00 9,000.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนน โดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยสายคันคลอง
ทองพันช่ัง (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณ
ที่นา นายเจิม  
มุสิจะ หมู่ที่ 2 ถึง
บริเวณที่นานายทิม 
ใจทัศน์กุล หมู่ที่ 6 

141,000.00 139,000.00 139,000.00 2,000.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนน โดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ยแยกจากถนน 
คสล. วัดสว่าง
อารมณ์ ถึงบรเิวณ
บ้านนายจงกล มสุิ
จะ หมู่ที่ 6 

25,000.00 24,500.00 24,500.00 500.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบริเวณ
บ้านนายสนั่น น้อย
เลิศ ถึงบริเวณบ้าน
นางลำไย ใจยั่งยืน 
หมู่ที่ 1 

106,000.00 105,000.00 105,000.00 1,000.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกคัน
คลองรางยายคู  
หมู่ที่ 1 

69,000.00 68,500.00 68,500.00 500.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-
006 สายคันคลอง
ทองพันช่ัง (ฝั่งใต้) 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 
กม.ที่ 0+000 - 
กม.ที่ 3+290 

332,000.00 328,000.00 328,000.00 4,000.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกสาย
คันคลอง
ชลประทาน 1 หมู่
ที่ 1 

58,000.00 57,000.00 57,000.00 1,000.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย สายคันคลอง
บ้านกุ่มใต้ (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณ
บ้านนายชาญ 
คล้ายสุบรรณ ถึง
บริเวณที่นานาย
ไพฑูรย์ ชูก้าน หมู่
ที่ 6 

101,000.00 100,000.00 100,000.00 1,000.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย
สายคันคลอง
พัฒนา (ฝั่ง
ตะวันออก) จาก
บริเวณบา้นนาง
ชลาวัลย์ ชูก้าน ถึง
บริเวณที่นา
นางสาวจำเนียร 
กล่ำฮุ้ย หมู่ที่ 6 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย สายคันคลอง
วัดอาน - รางทอง 
(ฝั่งเหนือ) จาก
บริเวณท่อลอด 
คสล.บา้นนางสำลี 
คงชาตรี หมู่ที่ 6 
ถึงบริเวณที่นานาย
สมาน ท้วมทวย
หาญ หมู่ที่ 4 

131,000.00 130,000.00 130,000.00 1,000.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-
002 สายบ้านราง
บัวทอง - บ้าน
สว่างอารมณ์ กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 
0+087 หมู่ที่ 2 

254,000.00 254,000.00 254,000.00 0.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณท่อลอด 
คสล.คลองบ้านกุ่ม
เหนือ หมู่ที่ 2 

66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 
ซอยบ้านโพธ์ิ 4 
หมู่ที่ 3 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 
0+230 

489,000.00 488,000.00 488,000.00 1,000.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 
ซอยบ้านโพธ์ิ 4 
หมู่ที่ 3 กม.ที่ 
0+230 - กม.ที่ 
0+450 

469,000.00 467,000.00 467,000.00 2,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะ
และการนำวัสดุ
เหลือใช้นำกลับมา
ใช้ใหม่ (3R) 

50,000.00 42,960.00 42,960.00 7,040.00 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการกำจดั
ผักตบชวาและ
วัชพืชในแม่น้ำและ
ลำคลองภายใน
ตำบล 

160,000.00 157,000.00 157,000.00 3,000.00 

 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100               =     34 โครงการ x 100   =  57.63 % 
  จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณข้อบัญญัติฯ 2565                     59 โครงการ 
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2) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 1,060,000.00 บาท  คิดเป็น 42.38 %ดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 

จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านกุ่ม 10,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
จัดกาบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น/อบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการ  
 บริหารจดัการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการจดัประชุมประชาคมตำบล 5,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 5,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
จัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โครงการอบรมและพัฒนา บุคลากร ศพด. 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต

และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  
โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร 25,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  

โครงการพัฒนาบทบาทสตร ี 4,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 5,000.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  

โครงการคนดีศรสีุพรรณ 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการสานสมัพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุม่ 

30,000.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 30,000.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต 50,000.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการการแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อปท. 

30,000.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการจดักิจกรรมงานประเพณวีันลอยกระทง 10,000.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

โครงการจดักิจกรรมงานงานประเพณีวันสงกรานต ์ 50,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล 50,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการกำจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูลและนำ้เสยี 20,000.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม พัฒนาตลาดให้มมีาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย 

10,000.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับประชาชน
ตำบลบ้านกุม่ 

100,000.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่น 5,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลงลูกรัง พร้อมปรับ

เกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนาง
อุบล เอี่ยมสอาด หมู่ที่ 1  

115,0001.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลีย่ รหสัทางหลวง สถ.ถ.80-004 สายคัน
คลองวัดอาน - รางทอง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - 6 กม.ที่ 
0+000 – กม.ที่ 2+785 

281,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว 20,000.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000.00 

ครุภัณฑ์ทีด่ำเนินการตามข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 93,000 บาท 

ที ่ ประเภทรายจ่าย รายการ 
งบประมาณที ่

เบิกจ่าย 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  จำนวน 1 ตู้ๆ
ละ 5,000 บาท 

4,500  

 
กองคลัง 2. ครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์

หรืออิเล็กทรอนิกส ์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 น้ิว) 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 
บาท 

60,000 

3. ครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร ์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 กองการศึกษาฯ 

4. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู ้ 5,500 กองช่าง 
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ครุภัณฑ์ทีย่ังไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
จำนวน 12 รายการ งบประมาณที่อนุมัติ 347,300.00 บาท 

ที ่ ประเภทรายจ่าย รายการ 
งบประมาณที ่

อนุมัติ 
1. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาค่าตดิตั้ง)  

ขนาด 12,000 บีทีย ู
39,000 

2. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(รวมราคาคา่ติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทีย ู

42,000 

3. ครุภณัฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย(โพเดยีม) จำนวน 2 ตัว 10,000 
4. ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 5,000 
5. ครุภณัฑ์สำนักงาน ป้อมยามสำเรจ็รูป จำนวน 1 หลัง 60,000 
6. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
42,500 

7. ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้ 15,000 
8. ครุภณัฑ์เครื่อง

คอมพิวเตอร ์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 2,500 

9. ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถสามล้ออเนกประสงค์ ขนาดไมเ่กิน 150 ซีซี จำนวน 1 คัน 85,000 

10. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์  
จำนวน 1 ตัว 

20,000 

11. ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 
เครื่อง 

16,800 

12. ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 9,500 

 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  4 รายการ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 56,890.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย 

1. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว 9,000.00 8,400.00 

2. ค่าจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โซเดียม) จำนวน 2 ตัว 20,000.00 18,000.00 

3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 
เครื่อง  

23,000.00 23,0000.00 

4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tang Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 

7,500.00 7,490.00 
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2.รายงานผลการดำเนินโครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จำนวน 5 โครงการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 

45,000.00 11,240.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

2. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 8,810.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต. (รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (กันเงิน
อำนาจนายก อบต.บ้านกุ่ม) 

415,000.00 413,000.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. โครงการสุพรรณบุรีประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน 20,000.00 13,770 

5. โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน 20,000.00 - 

ดำเนินโครงการที่
คล้ายกันแล้ว 

 
3. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนา โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 17 โครงการ  
งบประมาณ 2,164,700.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนาง
บัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณบ้านนางเฉลา  
นิยมทอง หมู่ที่ 2 

111,000.000 110,000.00 0.00 
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โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 17 โครงการ  
งบประมาณ 2,164,700.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
จากบริเวณบ้านนางสาหร่าย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนาย
สุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ 1 

10,000.00 10,000.00 0.00 

3. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณที่นานาง
พจนา แผลงศร หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนางฉวี  
คงสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 

300,000.00 300,000.00 0.00 

4. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 
80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) กม.ที่ 3+327 - 
กม.ที่ 3+367 หมู่ที่ 5 

119,700.00 119,700.00 0.00 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 
(ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6   

225,700.00 225,700.00 0.00 

6. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-020 สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+825 
- กม.ที่ 1+145 หมู่ที่ 5 

66,000.00 66,000.00 0.00 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 
(ฝั่งใต้) กม.ที่ 1+150- กม.ที่ 2+000 หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 

95,000.00 95,000.00 0.00 

8. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณท่ีนานางบุปผา โพธิกุล ถึงบริเวณท่ีนานางสาว
กัญญา ยุพาพิน หมู่ที่ 4  

196,000.00 196,000.00 0.00 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุ่มใต้ 
(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 

304,700.00 304,700.00 0.00 

10. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลอง
ทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณบ้านนางวิไล  
พรายยงค์ หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นานายจิตรกร สุริวรรณ  
หมู่ที่ 6    

160,100.00 160,100.00 0.00 

11. โครงการปรับปรุงฝังท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนาย
ประสิทธิ์  เกิดโภคา หมู่ที่ 6 

20,500.00 20,500.00 0.00 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

12. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 
(ฝั่งใต้) กม.ที่ 1+250 - กม.ที่ 2+200  
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 

108,000.00 106,000.00 2,000.00 

13. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 
80-003 สายบ้านสว่างอารมณ์ – บ้านรางทอง กม.ที่ 
1+786 - กม.ที่ 1+906 หมู่ที่ 6 

273,400.00 270,000.00 3,400.00 

14. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากถนนสายสวนนก ถึง
บริเวณบ้านนายย้อย เอ่ียมสะอาด กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
0+150 หมูที่ ่1   

20,000.00 19,000.00 1,000.00 

15. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกคันคลองชลประทาน 
(ฝั่งตะวันออก) บริเวณท่ีนานายชอน   
สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ 

14,000.00 13,000.00 1,000.00 

16. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.003 สายบ้านสว่างอารมณ์ –  
บ้านรางทอง หมู่ที่ 6 

26,000.00 25,000.00 1,000.00 

17. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนาง
บัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณที่นานางเฉลา  
นิยมทอง หมู่ที่ 2 

125,000.00 124,000.00 1,000.00 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการช่วยเหลือป้องกันสาธารณภัย ฯลฯในพื้นที่
ตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการจ้างเหมาทำแผ่นเหล็กปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ขนาด 
1.20x1.20 เมตร จำนวน 14 แผ่น  

46,200.00 46,200.00 0.00 
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4. รายงานผลการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 โครงการ  
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 12,955,400.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-004  บ้านโพธิ์เหนือ- 
บ้านรางทอง หมู่ที่ 4-6 

8,872,000.00 8,867,900.00 4,100.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก
บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ถึง
บริเวณศาลเจ้าแม่ไผ่สีทอง หมู่ที่ 2 จำนวน  
2 ช่วง  

491,000.00 490,000.00 1,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบ้านนายจุ่น 
วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนายจิ๋ว ยอดยิ่ง หมู่ที่ ๖ 

535,000.00 533,000.00 2,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบ้านนายทุ๊ย 
ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า  
หมู่ที่ 6 กม.ที่ 0+000 – กม.ที่ 0+400 

889,000.00 887,000.00 2,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบ้านนายทุ๊ย 
ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า  
หมู่ที่ 6 กม.ที่ 2+140 - กม.ที่ 2+540 

882,000.00 880,000.00 2,000.00 

6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปา
ที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวน และระบบล้างย้อนสาร
กรองอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งถังน้ำใส  
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร และงานฐานราก 

1,298,000.00 1,297,500.00 500 
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ 3,863,000.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง จากบริเวณ
บ้านนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณท่ีนานายประจักษ์ ครุฑ
ใจกล้า หมู่ที่ ๖ 

4,149,000.00 3,863,000.00 286,000.00 

 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. 

 

โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนนก หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ท่ี ๕ ตำบลบ้านกุ่ม 
 

10,428,000.00 อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

 

ค่าวัสดุก่อสร้าง 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

1. 

 

โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ 
เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

109,144.00 109,144.00 0.00 
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งบกลาง จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 340,700.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการปรับปรุงถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-
010 สายวัดรางบัวทอง กม.ที่ 0+073- กม.ที่ 0+183 
หมู่ที่ 2 และรหัสสายทาง สพ.ถ. 80-011 ซอยบ้านกุ่ม 1 
กม.ที่ 0+538 - กม.ที่ 0+571  
หมู่ที่ 2  

22,800.00 22,800.00 0.00 

 

งบกลาง 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง  
สพ.ถ. 80-014 สายบ้านโพธิ์เหนือ –  
บ้านรางทอง กม.ที่ 2+330 - กม.ที่ 4+700  
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 

26,200.00 26,200.00 0.00 

3. โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง  
สพ.ถ. 80-005 สายสวนนก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5    

18,900.00 18,900.00 0.00 

4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตก) จากบริเวณ
บ้านนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณ 
ที่นานางสายบัว สัจจะวงษ์รัตน์ หมู่ที่ 6 

124,000.00 124,000.00 0.00 

5. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลองบ้าน
กุ่มเหนือ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณท่ีนานางสาว 
สุดารัตน์ ขำดี ถึงบริเวณท่ีนานายเสมียน  
อิฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที่ 3  

112,800.00 112,800.00 0.00 

6. โครงการปรับปรุงทางเชื่อม บริเวณศาลาประชาคม  
หมู่ที่ ๔ 

36,000.00 36,000.00 0.00 
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งบกลาง รวม 6,296,200.00 บาท 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

โอนเพิ่ม/โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000.00 +293,600.00 5,292,200.00 201,400.00 

2. เบี้ยยังชีพความพิการ 930,000.00 - 898,000.00 32,000.00 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 7,000.00 - 6,000.00 1,000.00 

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 175,000.00 - 100,000.00 75,000.00 

งบกลาง เงินสำรองจ่าย 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

โอนเพิ่ม/โอนลด เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. เงินสำรองจ่าย 804,000.00 +914,000.00 1,716,484.00 2,111.00 

 
5. รายงานผลการดำเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 11 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 345,460.00 บาท   
   - โครงการรณรงค์ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลบ้านกุ่ม    
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังและข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยตำบลบ้านกุ่ม 
   - โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในประชาชนตำบลบ้านกุ่ม 
   - โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม    
   - โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียนตำบลบ้านกุ่ม  
   - โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง 
     (สุรวรรณวิทยา) 
   - โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษา   
   - โครงการป้องกัน ควบคุม และคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในโรงเรียนวัดบางสะแก   
     (วิทยารังสรรค์) 
   - โครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน       
   - โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน ฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)     
   - โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ประเภทท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

เงินคืน 
กองทุน ฯ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ตรวจหารสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลบ้าน
กุ่ม 

รพ.สต.บ้านกุ่ม 27,660 27,660 -  

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังและข้อเข่าเสื่อม
ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยตำบลบ้านกุ่ม 

รพ.สต.บ้านกุ่ม 16,560 16,560 -  

3 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ(CPR) 
ในประชาชนตำบลบ้านกุ่ม 

รพ.สต.บ้านกุ่ม 17,760 17,760 -  

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม รพ.สต.บ้านกุ่ม 15,060 15,060 -  
5 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัย

เรียนตำบลบ้านกุ่ม 
รพ.สต.บ้านกุ่ม 12,800 12,800 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 89,840 89,840 -  
 

 ประเภทท่ี 2 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ลำดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

เงินคืน 
กองทุน ฯ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา) 

ร.ร.วัดรางบัว
ทอง 

35,100 35,100 -  

2 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ใน
สถานศึกษา 

ร.ร.วัดสว่าง
อารมณ์ 

25,290 25,290 -  

3 โครงการป้องกัน ควบคุม และคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 

ร.ร.วัดบาง
สะแก 

35,790 35,790 -  

4 โครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังด้วยชุมชน อบต.บ้านกุ่ม 13,920 13,920   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 110,100 110,100 -  
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 ประเภทท่ี 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการหรือพัฒนากองทุน ฯ 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน ฯ 
  - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
  - ค่าตอบแทน คณะกรรมการ อนุกรรมการ ฯ (ไม่เกิน 20 % ของ
รายรับ ปีงบประมาณ 2565) กรณี อปท.เข้าระบบ LTC 
    1) ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565  
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  

กองทุน 
สปสช. 
ตำบล 

บ้านกุ่ม 

 
 
 
 
 

5,200 

 
 
 
 
 

5,200 

 
 
 
 
 
- 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,200 5,200 -  
 

 ประเภทท่ี 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
ลำดับ

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

กองสาธารณสุข 
อบต.บ้านกุ่ม 

140,320 140,320 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 140,320 140,320 -  
 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   x   100    =     34 โครงการ x 100   =  57.63% 
 จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ                        59 โครงการ     
 
จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ x 100 = 87 โครงการ x 100 = 22.19% 

             จำนวนโครงการแผนพัฒนาฯ                                         392 
 
 



โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านกุ่ม” 

 

 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก” 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 



โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (3R) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 



โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส “ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

 



โครงการสุพรรณบุรีรวมใจสร้างวินัยความสะอาดชุมชน กิจกรรม Kick Off เก็บขยะในที่สาธารณะ 

 

 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 

 

 



 

กิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 



 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ 2565 

 

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

 

โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

 

 



ลงพื้นที่ เพ่ือดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่เสี่ยงต่างๆ และบริเวณพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 

 

โครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (3R) 

 

 



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ตำบลกุ่ม 

 

 

โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา 
(ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2) 

 

 
 
 

                               



โครงการรณรงค์ตรวจหารสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 
 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังและข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยตำบลบ้านกุ่ม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 
 

 

 

 

      

 

 

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ในประชาชนตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก 0-5 ปี ตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 
 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียนตำบลบ้านกุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ในโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกัน ควบคุม และคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ในโรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการไข้เลือดออกป้องกันด้วยพลังชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน ฯ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-025 ซอยบ้านโพธิ์ 4 หมู่ที่ 3 กม. 
ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+230 
 

    
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-025 ซอยบ้านโพธิ์ 4 หมู่ที่ 3 กม. 
ที่ 0+230 - กม.ที่ 0+450 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนายสนั่น น้อยเลิศ ถึงบริเวณบ้านนางลำไย ใจยั่งยืน  
หมู่ที่ 1 
 

   
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณท่อลอด คสล.บ้านกุ่มเหนือ หมู่ที่ 2 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 สายบ้านรางบัวทอง - บ้าน
สว่างอารมณ์ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+087 หมู่ที่ 2 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณโบสถ์วัดบางสะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ 
อำมะโพชร หมู่ที่ 1 
 

   
 
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนน คสล.วัดสว่างอารมณ์ ถึงบริเวณบ้านนาย
จงกล มุสิจะ หมู่ที่ 6 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณท่ีนานายเจิม 
มุสิจะ หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นานายทิม ใจทัศน์กุล หมู่ที่ 6 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 กม.ที่ 0+000 - 
กม.ที่ 1+300  
 

   
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุม่ใต้ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณบ้านนาย
ชาญ คล้ายสุบรรณ ถึงบริเวณที่นานายไพฑูรย์ ชูกา้น หมู่ที่ 6 

 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน - รางทอง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณท่อ
ลอด คสล.บ้านนางสำลี คงชาตรี หมู่ที่ 6 ถึงบริเวณที่นานายสมาน ท้วมทวยหาญ หมู่ที่ 4 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองพัฒนา (ฝั่งตะวันออก) จากบริเวณบ้านนางชลาวัลย์   
ชูก้าน ถึงบริเวณทีน่านางสาวจำเนียร กล่ำฮุ้ย หมู่ที่ 6 
 

   
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-006 สายคนัคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้)หมู่ที่ 1 - หมู่
ที่ 5 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+290 

 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกคันคลองรางยายคู หมู่ที่ 1 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายคันคลองชลประทาน 1 หมู่ที ่1 
 

   
 
 
 
 
 



โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันออก) จากบริเวณที่นา
นายเจียม ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณที่นานายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ หมู่ที่ 6 

 

   
 
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานายสุเทพ สงกระสาร ถึง
บริเวณคันคลองรางทอง หมู่ที่ 6 
 

   
 
 
 

โอนงบตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต. 
 

   
 



โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบรเิวณบ้านนางบัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณบ้านนางเฉลา นิยมทอง  
หมู่ที่ 2 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนางสาหร่าย เพ็ชรวงษ ์ถึงบริเวณบ้านนาย 
สุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที ่1 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานางพจนา แผลงศร หมูท่ี่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนางฉวี คงสวัสดิ์ หมู่
ที ่6 (เงินสะสม) 
 

   
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) กม.ที่ 3+327 - 
กม.ที ่3+367 หมู่ที ่5 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก สายคันคลองทางหลวง (ฝั่งเหนือ) หมู่ที ่3 - หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้อง สพ.ถ.80 -020 สายคันคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่ง
ตะวันออก) หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง (เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง (ฝั่งใต)้ กม.ที่ 1+150- กม.ที่ 2+000 หมู่ที่ 3 - หมู่ที ่6 
(เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นานางบุปผา โพธิกุล ถึงบริเวณที่นานางสาวกัญญา 
ยุพาพิน หมู่ที่ 4 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุม่ใต้ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณบ้านนางวิไล พรายยงค์ หมู่ที่ 2 
ถึงบรเิวณท่ีนานายจิตรกร สุริวรรณ หมู่ที่ 6  (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการปรับปรุงฝังทอ่ระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายประสิทธิ์  เกิดโภคา หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซอ่มแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) กม.ที่ 1+250 - กม.ที่ 2+200  

หมู่ที่ 4 - หมู่ที ่6 (เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80-003 สายบ้านสว่างอารมณ์ – บ้านรางทอง กม.ที่ 
1+786 - กม.ที่ 1+906 หมูที่ ่6 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนายย้อย เอ่ียมสะอาด กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
0+150 หมู่ที่ 1 (เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก คันคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) บริเวณท่ีนานายชอน  สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ 

(เงินสะสม) 
 

   
 
 
 
 



โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.003 สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านรางทอง หมู่ที่ 6 
(เงินสะสม) 
 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางบัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง  

หมู่ที่ 2 (เงินสะสม) 
 

   
 
 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-004  บ้านโพธิ์เหนือ-บ้านรางทอง หมู่ที ่
4-6 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

   
 



โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง จากบรเิวณบ้านนายทุย๊ ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า 
หมู่ที ่๖ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณหลังทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ถึง
บริเวณศาลเจ้าแม่ไผ่สีทอง หมูท่ี ่2 จำนวน 2 ช่วง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนายจิ๋ว ยอดยิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน
กุ่ม กม.ที่ 0+725 - กม.ที่ 1+000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบรเิวณบ้านนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกลา้ หมู่ที ่6 กม.
ที่ 0+000 - กม.ที ่0+400 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณบา้นนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณท่ีนานายประจักษ์ ครฑุใจกล้า หมู่ที่ 6 กม.
ที ่2+140 - กม.ที ่2+540 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม โดยการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติม
อากาศแบบหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัต ิพร้อมติดตั้งถังน้ำใส ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร และงานฐาน
ราก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

   
 
 



 
งบกลาง 

 
โครงการปรับปรุงถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-010 สายวัดรางบัวทอง กม.ที่  
0+073- กม.ที่ 0+183 หมู่ที่ 2 และรหัสสายทาง สพ.ถ. 80-011 ซอยบ้านกุ่ม 1 กม.ที่ 0+538 - กม.ที่ 0+571 
หมู่ที ่2 (งบกลาง) 
 

   
 
โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-014 สายบ้านโพธิ์เหนือ – บ้าน 
รางทอง กม.ที่ 2+330 - กม.ที่ 4+700 หมูท่ี่ 3 - หมู่ที ่6 (งบกลาง) 
 

   
 
โครงการปรับเกลี่ยถนนหลังน้ำลด รหัสสายทาง สพ.ถ. 80-005 สายสวนนก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 (งบกลาง)    

 

   
 



โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคนัคลองลำลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตก) จากบริเวณ
บ้านนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณที่นานางสายบัว สัจจะวงษ์รตัน์ หมู่ที่ 6 (งบกลาง) 

 

   
 
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุ่มเหนือ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานางสาวสุดารัตน์ ขำดี ถึง
บริเวณท่ีนานายเสมียน อิฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที ่3 (งบกลาง) 
 

   
 
โครงการปรับปรงุทางเชื่อม บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที ่๔ (งบกลาง) 
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