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ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร (ชั้น 2) 

 
 



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
  1. บทบัญญัติในมาตรา 58/539 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองกุ่ม ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุ่มครั้งแรกในวันที่  7  พฤศจิกายน 2555  
  2. บทบัญญัติในมาตรา 58/539 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีและวรรคหก ก าหนดให้ค า
แถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

วัตถุประสงค์    
1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถ่ินและประชาชนทราบ

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้    
2. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 

พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใดตรวจสอบได้  
  

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ต าบลน่าอยู่ 
      เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล  าภูมิปญัญา ประชาชนมีส่วนร่วม”    

 พันธกิจ    
   “มุ่งตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความเป็นอยูท่ี่ดี 
                  ท างานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรมมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน” 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

 



เป้าประสงค์ 
  ๑ . การคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
  ๒ . มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อลดจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย 
  ๓.  ประชาชนมีน ้าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาความสะอาดคูคลอง ระบายน ้า 
           ๔ . ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกความต้องการ 
  ๕ . ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
           ๖ . ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง  
                  ลดรายจ่ายในครอบครัว 

๗. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้  
                สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่ 
  ๘ . ประชาชนมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบมจีิตส้านึกในการรกัษาและหวงแหน  
                          ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๙ . ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี 
  ๑๐. ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ   
  ๑๑. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน 
  ๑๒. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ น 
  ๑๓. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกุ่มเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว 
                           มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัด 
   ๑)  ในเขตต้าบลหนองกุ่มมีโครงสร้างพื นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐ 
   ๒)  ประชาชนในเขตต้าบลหนองกุ่มมีแหลง่น ้าในการอปุโภคเพิ่มมากขึ นร้อยละ  ๕ 

  ๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นร้อยละ  ๑๐ 
  ๔)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากขึ น 
  ๕)  ชุมชนในเขตต้าบลหนองกุ่มร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบ 
  ๖)  ประชาชนมีความรู้มากขึ นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู ่
  ๗)  ประชาชนในเขตต้าบลหนองกุ่มรอ้ยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการศาสนา   
                วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

  ๘)  การบรกิารจัดการขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกุม่ มีผลการปฏิบัติงานทีม่ี 
                ประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐           

ค่าเป้าหมาย 
  ๑  )โครงสร้างพื นฐานมีความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                          มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
   ๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้   
๔)  มลภาวะและสิง่แวดล้อมที่ดีท้าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

                     ๕)  ประชาชนมีความรู้และบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
                    ๖)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

           

  



 กลยุทธ ์
 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  ๑. แนวทางการพฒันา การคมนาคมและการขนส่ง 
  ๒. แนวทางการพฒันา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
  ๓. แนวทางการพฒันา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๒  ด้านสังคมและการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
  ๑. แนวทางการพฒันา สังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  ๒. แนวทางการพฒันา การสาธารณสุข 
  ๓. แนวทางการพฒันา การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
   ๔. แนวทางการพฒันา การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๓  ด้านเศรษฐกิจ 
๑. แนวทางการพฒันา ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
๒. แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
  ๑. แนวทางการพฒันา การอนรุักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๕  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑. แนวทางการพฒันา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  ๒. แนวทางการพัฒนา การพฒันาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ๓. แนวทางการพฒันา การสง่เสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๖  ด้านการบริหารจัดการ 
  ๑ แนวทางการพฒันา การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ 
  ๒. แนวทางการพฒันา การสง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วม 

๓. แนวทางการพฒันา การประชาสมัพันธ์สื่อและการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐาน 
     ที่จ้าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๓)  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๖)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
  

 

 

 



ส่วนที่ 2 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
ประจำปีงบประมาณ 2561 

เรียน  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม ทุกท่าน  

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ได้ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และได้เริ่มด าเนินการมาตัง้แต่เดือนตลุาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปจัจุบัน กระผม นายธงชัย อินทรป์ระเสรฐิ 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ได้บรหิารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ตามนโยบายที่แถลงต่อ
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา นั้น  เพื่อให้การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการด าเนินกิจกรรมภายในขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี  

  กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ที่ผ่านมาดังนี้  

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. รายงานผลการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ 2561 

ส่วนท่ี ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๓.  จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

174 127,313,000.00 70 73,037,700.00 67 65,670,900.00 55 49,061,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

21 22,275,000.00 22 22,325,000.00 22 22,325,000.00 22 22,325,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 4 1,670,000.00 4 1,670,000.00 4 1,670,000.00 4 1,670,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

22 8,535,000.00 22 8,535,000.00 22 8,535,000.00 22 8,535,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหาร
จัดการ 

8 1,310,000.00 8 1,310,000.00 8 1,310,000.00 8 1,310,000.00 

รวม 231 161,163,000.00 128 106,937,700.00 125 99,570,900.00 113 82,961,600.00 

 
 



๔.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการเสร็จ 

รอบที่ ๑ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการเสร็จ 

รอบที่ 2 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา            
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34 14.71 58 25.10 82 35.49 - - 174 100 
สาธารณูปโภคและ           
สาธารณูปการ           
ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ด้านสังคมและการ 6 2.59 8 3.46 7 3.03 - - 21 100 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต           
ยุทธศาสตร์การพัฒนา - - 1 0.43 3 1.29 - - 4 100 
ด้านเศรษฐกิจ           
ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ - - 1 0.43 1 0.43 - - 2 100 
และสิ่งแวดล้อม           
ยุทธศาสตร์การพัฒนา            
ด้านการศึกษา ศาสนา 4 1.73 15 6.49 3 1.29 - - 22 100 
และวัฒนธรรม           
ยุทธศาสตร์การพัฒนา - - 6 2.59 2 0.86 - - 8 100 
ด้านการบริหารจัดการ           

รวม 44 19.04 89 38.52 98 42.42 - - 231 100 
 

๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕61 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

14,123,400 23.06 16,977,600 27.73 31,101,000 50.80 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคมและการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

20,907,200 34.15 - - 20,907,200 34.15 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 20,000 0.03 - - 20,000 0.03 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

50,000 0.08 - - 50,000 0.08 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

7,902,360 12.90 - - 7,902,360 12.90 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

1,240,000 2.02 - - 1,240,000 2.02 

รวม 44,242,960 72.26 16,977,600 27.73 61,220,560 100 

 



การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.หนองกุม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัตงิบประมาณ จ านวน 133 โครงการ งบประมาณ 61,220,560 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 92 31,101,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 14 20,907,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 7,902,360.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 6 1,240,000.00 

รวม 133 61,220,560.00 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองกุ่ม มีดังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ 

 467,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
แม่ใหญ่เจือน 
หมู่ที่ ๔ 

 194,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ 

 438,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายราง
ขาม - บ้านใหม่ 
หมู่ที่ ๘ 

 468,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายราง
กระโดน หมู่ที่ ๙ 

 459,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหนอง
จิก - ซาฟารี
ปาร์ค หมูท่ี่ ๑๖ 

 473,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกะพรบิ 

 200,000.00 เพื่อประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

1 ครั้ง 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 12 

 453,000.00 เพื่อใหม้ีน้ าใน
การอุปโภค-
บริโภค 

3 แห่ง 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างขยาย
ไหล่ถนน คสล. 
๒ ข้าง สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๓ 

 471,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ 

 460,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
ป้าเนื่อง หมู่ที่ ๑ 

 465,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
นายถ่ัวพู หมู่ที่ 
๔ 

 96,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเสา
หงส์ ? หนอง
โพธ์ิ หมู่ที่ ๔ 

 297,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ 

 469,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายโรง
สูบน้ า หมูท่ี่ ๖ 

 462,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหลงั
ป้อมต ารวจ หมู่
ที่ ๗ 

 472,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
นายสิน หมู่ที่ 
๑๐ 

 470,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายวังด้ง
ล่าง หมูท่ี่ ๑๑ 

 459,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายช่อง
เขาด า หมู่ที่ ๑๔ 

 382,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทา่ต้น
นุ่น หินลับ 
หมู่ที่ ๑๕ 

 463,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้าง
ไหล่ถนน คสล. 
สายทุ่งมะสงั -
ท่าแจง หมู่ที่ ๓ 

 299,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนน้ า
ล้น สายหบุผา
เลือด หมู่ที่ ๑๔ 

 76,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปรับปรงุถนน
ลูกรงั สายหนอง
กระทุม่ หมูท่ี่ ๒ 
เช่ือม สายในไร่ 
หมู่ที่ ๑๖ หมูท่ี่ 
๑๖ 

 299,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 สาย 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้าง
คอนกรีตรอบ
อาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็
บ้านทุ่งมะสงั 
หมู่ที่ ๓ 

 488,000.00 เพื่อปรังปรงุ
อาคารให้น่า
อยู่ปลอดภัย 

1 แห่ง 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างเสาธง
ชาติ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่ง
มะสัง หมู่ที่ ๓ 

 27,000.00 เพื่อปลูกฝัง
เด็กเล็กทีม่ีต่อ
สถาบัน 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างรั้ว ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็
บ้านทุ่งมะสงั 
หมู่ที่ ๓ 

 476,000.00 เพื่อปรังปรงุ
อาคารให้น่า
อยู่ปลอดภัย 

1 แห่ง 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ค่าติดตั้งลูกกรง 
สแตนเลสหน้า
ต่าง ประตู และ
มุ้งลวดประตู 
ศพด. ม.3 

 236,000.00 เพื่อปรังปรงุ
อาคารให้น่า
อยู่ปลอดภัย 

1 แห่ง 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ขยายท่อประปา 
PVC ขนาด  
๒" พร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที่ 
๑๒ 

 17,000.00 เพื่อใหม้ีน้ า
อุปโภค-
บริโภค 

1 แห่ง 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ค่าติดต้ังประตู
เหล็ก ประตูทุก
ด้าน ช้ันล่าง 
ของอบต.หนอง
กุ่ม หลงัใหม ่

 90,000.00 เพื่อปรับปรงุ
อาคารให้เกิด
ความ
ปลอดภัย 

1 แห่ง 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการก าจัด
วัชพืช / ก าจัด 
ผักตบชวา 

 100,000.00 เพื่อใหเ้กิด
ความน่ามอง
และคูคลอง
แม่น้ า สะอาด 

1 แห่ง 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนค
สล. สายบ้าน
หมวดพร หมู่ที่ 
๒ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

300,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
ลงฝาย (ต่อจาก
เดิมช่วงที่ ๒) 
หมู่ที่๒ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

498,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายซอย
ในหมู่กลาง หมู่
ที่ ๒ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

196,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
โรงเข้ หมู่ที่ ๓ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

465,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปรับปรงุง
ถนนลาดยาง
เป็น ถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

469,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายฝาย
ท่าแจง (ต่อจาก
เดิม ช่วงที่ 1) 
หมู่ที่ ๖ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

474,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง
เป็น ถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
(ต่อจากเดิม) หมู่
ที่ ๗ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

469,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
ใหม่ - รางขาม 
หมู่ที่ 7 
 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

497,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
นายพนม หมู่ที่ 
๑0 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

498,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายวังด้ง
ล่าง หมูท่ี่ ๑๑ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

450,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สาย
ภายในหมู่บ้าน 
(ต่อจากเดิม) หมู่
ที่ ๑๒ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

494,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

495,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายหินลับ 
- วังด้ง  
หมู่ที่  ๑๕ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

403,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ขยายเขตท่อ
ประปา PVC 
ขนาด  ๒" 
พร้อมอปุกรณ์ 
สายไร่ตองหนึ่ง 
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

29,800.00 เพื่อใหม้ีน้ า
อุปโภค-
บริโภค 

1 แห่ง 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรงั สายหุบ
แจง หมูท่ี่ ๑๔ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

481,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
นายชอบ หมู่ที่ 
10 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

489,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเขา
ใหญ่ (ต่อจาก
เดิม)(ช่วงที่ ๒) 
หมู่ที่ ๑๒ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

151,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
(ต่อจากดเดิม) 
หมู่ที่ ๑๒ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

347,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายราง
น้ าตก-เขาแก้ว 
หมู่ที่ 8 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

486,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเฉพาะจุด
ที่เสียหาย (เกลี่ย
เรียบ) สายเสา
หงส-์หนองโพธ์ิ 
หมู่ที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

20,000.00 เพื่อการ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ขุดลอกรอ่งน้ า
ข้างถนน สาย
บ่อพลอย-ลาด
หญ้า ช่วงเขา
ดินสอ หมูท่ี่ 9 
 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

128,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ า ฝายบ้าน
ลานกร่าง หมูท่ี่ 
2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

152,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ปรับปรงุ
ซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ า บ้านหิน
ลับ หมู่ที่ 15 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

239,000.00 เพื่อการ
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหนอง
กุ่ม-หนอง
กระทุม่ หมู1่-2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

483,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หนอง
กระทุม่-หนอง
กุ่ม หมู่ที่ 2-1 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

483,600.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหลงั
วัด หมู่ที่ 3 
(ช่วงที่ 1)และ
(ช่วงที่ 2) 
 
 
 
 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

257,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหัว
สะพานวัดทุ่ง
มะสงั-บ้านหิน
ลับ หมู่ที่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

257,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเสา
หงส-์หนองโพธ์ิ 
หมู่ที่ 4 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

483,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

494,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายฝาย
ท่าแจง หมู่ที่ 6 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

495,900.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
ใหม่ - รางขาม 
ม. ๗ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

493,000.00 เพื่อให้ความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

62. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
รางขาม - บ้าน
ใหม่ ม. 8 
 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

493,000.00 เพื่อให้ความ
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

63. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายจุฬา
มณี หมู่ที่ ๙ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

488,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนนคสล. 
สายหน้า
โรงเรียนบ้านวัง
ด้ง ม. ๑๑ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

484,800.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

65. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเขา
แก้ว หมู่ที่ ๑๓ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

494,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

66. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายข้ึนสล
อบบน หมู่ที่ ๑๔ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

497,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

67. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหิน
ลับ(ตอ่จากเดิม) 
หมู่ที่ ๑๕ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

494,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

68. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนอง
จิก-หนองโพธ์ิ 
หมู่ที่ 16 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

483,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

69. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างดาดหิน
เรียงยาแนว 
บ้านหินลับ หมู่
ที่ ๑๕ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

54,700.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วลดการ
พังทลายดิน 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

70. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ขุดลอกเปิดทาง
น้ า หมู่ที่ ๕ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

6,200.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวก ลด
ปัญหาน้ าท่วม 

1 แห่ง 

71. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรงัเฉพาะจุด
ที่เสียหาย (เกลี่ย
เรียบ) สายโรงเข้ 
หมู่ที่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

45,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

72. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมสระ
เก็บน้ า บ้านเขา
แหลม หมู่ที่ 12 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

13,600.00 เพื่อใหม้ีน้ า
อุปโภค-
บริโภค 

1 แห่ง 

73. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ขยายท่อประปา 
PVC บ้านทุง่
มะสงั หมู่ที่ ๓ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

10,100.00 เพื่อใหม้ีน้ า
อุปโภค-
บริโภค 

1 แห่ง 

74. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรงั สายหุบ
แจง หมูท่ี่ ๑๔ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

132,900.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

75. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายราง
น้ าตก - เขาแก้ว 
หมู่ที่ ๘ (๕ จุด) 
 
 
 
 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

414,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

5 จุด 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

76. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนน้ า
ล้น ห้วยยางโท 
บ้านทุ่งมะสงั 
หมู่ที่ ๓ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

376,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

77. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนนน้ า
ล้น บ้านพุพรหม 
หมู่ที่ 10 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

340,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

78. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรงั พร้อมบด
อัดแน่น สายหมู่
ที่ ๕ - ๑ 

 486,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

79. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรงั พร้อม
เกรดบดอัดแน่น 
สายหน้าลานมัน 
- รางน้ าตก 

 347,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

80. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน คสล. 
สายหนองกุ่ม - 
หนองกระทุ่ม 
(ต่อจากเดิม) หมู่
ที่ 1 - 2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

474,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

81. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหนอง
กระทุม่ ? หนอง
กุ่ม (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 2 – 1 

 474,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

82. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเสา
หงส์ หมู่ที่ 4 

 443,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

83. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมสร้างจาก
ถนนลาดยาง 
เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหลงั
ป้อมต ารวจ (ต่อ
จากเดิม) หมูท่ี่ 
7 

 443,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

84. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายวังด้ง
ล่าง (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 11 

 250,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

85. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
นายหยั่น หมู่ที่ 
11 

 209,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

86. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้าน
เขาใหญ่ (ต่อ
จากเดิม) หมูท่ี่ 
12 

 459,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

87. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

ถมหินใหญ่คละ 
ห้วยยางโท หมู่ที ่
3 

 135,000.00 เพื่อลดการ
พังทลายของ
ดิน 

1 แห่ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

88. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
น้ าล้น (ถมหิน
ใหญ่คละ) หมูท่ี่ 
16 

 66,000.00 เพื่อลดการ
พังทลายของ
ดิน 

1 แห่ง 

89. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรงัพร้อมเกรด 
บดอัดแน่น สาย
ยางโท หมูท่ี่ 3 

 140,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

90. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเขา
แก้ว (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 13 
บ้านเขาแก้ว 

 61,000.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

91. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ซ่อมแซมถนน
น้ าล้น หมู่ที่ 16 
บ้านหนองจิก 

 22,400.00 เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1 แห่ง 

92. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างอาคาร 
เก็บวัสดุ/
อุปกรณ์ อบต.
หนองกุม่ 

 362,000.00 เพื่อเก็บวัสดุ/
อุปกรณ์ให้
เรียบร้อย 

1 แห่ง 

93. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสง่เสรมิ
และ
ประชาสมัพันธ์ 
การลดการ
กระท าความ
รุนแรงต่อเด็ก
และสตรีใน
ครอบครัว 
 

 10,000.00 เพื่อรณรงค์ลด
การกระท า
ความรุนแรง
ในครอบครัว 

1 ครั้ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

94. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนางาน
สาธารณสุขมลู
ฐานต าบลหนอง
กุ่ม 

 120,000.00 เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสขุ
ของคนใน
หมู่บ้าน 

1 ครั้ง 

95. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อบรมเพิม่
ศักยภาพ อป
พร. 

 150,000.00 เพื่อให้ อปพร. 
มีความรู้ความ
เข้าใจในและ
เพิ่มศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 

96. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

รณรงค์ลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม ่

 30,000.00 เพื่อลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

1 ครั้ง 

97. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

รณรงค์ลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

 30,000.00 เพื่อลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

1 ครั้ง 

98. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

 60,000.00 เพื่อใหผู้้ป่วย
เอดสม์ี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

ตลอดป ี

99. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ 

 15,662,600.00 เพื่อใหผู้ััสงู
อายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ตลอดป ี

100. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

 3,945,600.00 เพื่อใหผู้้พิการ
มีคุณภาพมี
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ตลอดป ี

101. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ
บ่อพลอย 

 20,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้ และ
ผู้ประสบภัย 

1 ครั้ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

102. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

 5,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้ และ
ผู้ประสบภัย
ต่าง ๆ 

1 ครั้ง 

103. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกิจกรรม
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
อ าเภอบ่อพลอย 

 104,000.00 เพื่อเฝ้าระวัง
และแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

1 ครั้ง 

104. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน
งบประมาณ
สมทบกองทุน 
สปสช. 

 250,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
สุขภาพให้กับ
ประชาชน 

1 ครั้ง 

105. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 200,000.00 เพื่อปอ้งกัน
และระงับโรค
พิษสุนัขบ้า 

1 ครั้ง 

106. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสงัคม
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส าหรบั
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

320,000.00 สนับสนุนตาม
โครงการ
พระราชด าร ิ

16 
หมู่บ้าน 
(หมูบ่้าน
ละ 
20,000) 

107. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การผลิต มัน
ส าปะหลงัตาม
ระบบสง่เสรมิ 
การเกษตรมิติ
ใหม ่
 
 
 
 

 20,000.00 เพื่อให้
เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

1 ครั้ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

108. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ 
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

 50,000.00 แสดงความ
จงรกัภักดีและ
เข้าใจถึง
ความส าคัญ
ของพันธุกรรม
พืช 

1 ครั้ง 

109. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียน สพฐ. 

 3,740,000.00 เพื่อใหเ้ด็ก
นักเรียนมี
พัฒนาการทาง
ร่างกายที่ด ี

ตลอดป ี

110. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
เสริม(นม) 
โรงเรียน สพฐ. 

 1,944,800.00 เพื่อใหเ้ด็ก
นักเรียนมี
พัฒนาการทาง
ร่างกายที่ด ี

ตลอดป ี

111. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

 695,800.00 เพื่อพฒันา
ร่างกายเด็กให้
มีสุขภาพ
สมบรูณ์
แข็งแรง 

ตลอดป ี

112. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
เสริม(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

 295,360.00 เพื่อพฒันา
ร่างกายเด็กให้
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ตลอดป ี

113. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนการ
บรหิาร
สถานศึกษา 

 241,400.00 ส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

ตลอดป ี

114. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 

วันเด็กแห่งชาติ  150,000.00 เพื่อใหเ้ด็กมี
ส่วนร่วมกบั
กิจกรรม 

1 ครั้ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

115. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาหมู่บ้าน/
ต าบล 

 150,000.00 เพื่อใหเ้กิด
ความสามัคคี 

1 ครั้ง 

116. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ 

 20,000.00 เพื่อใหเ้กิด
ความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

1 ครั้ง 

117. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีและวัน
ส าคัญของทาง
ราชการ 

 20,000.00 เพื่อจัด
กิจกรรมในวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา/งานรัฐ
พิธีต่าง ๆ 

1 ครั้ง 

118. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการวัน
สงกรานต์ วัน
ผู้สงูอายุ 

 200,000.00 เพื่อใหผู้ัั
สูงอายุได้มี
โอกาสพบปะ
สังสรรค์ 

1 ครั้ง 

119. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนจ้างครูพี่
เลี้ยงเด็กปฐมวัย 

 70,000.00 เพื่อมบีุคลากร
ทางการศึกษา
เพียงพอ 

1 แห่ง 

120. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนให้
โรงเรียนวัดทุง่
มะสงั (มิตรภาพ
ที่ 9) 

 150,000.00 เพื่อพฒันา
ร่างกายเด็กให้
มีสุขภาพ
สมบรูณ์
แข็งแรง 

1 แห่ง 

121. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
บ่อพลอย 

 30,000.00 เพื่อใช้ใน
โคครงการจัด
งานพิธี 
ประเพณี
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 

122. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุน
ส านักงาน
จังหวัด
กาญจนบุร ี

 25,000.00 เพื่อใช้ในการ
เทิดพระเกียรติ
สมเดจ็พระ
นเรศวร 

1 ครั้ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

123. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ าเภอ
บ่อพลอยตาม
โครงการ จัด
งานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน ์

 30,000.00 เพื่อใช้ใน
โครงการจัด
งานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน ์

1 ครั้ง 

124. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนจ้างครูพี่
เลี้ยง เด็ก
ปฐมวัย (ร.ร.เขา
แก้ว) 

 70,000.00 เพื่อมบีุคลากร
ทางการศึกษา
เพียงพอ 

1 ครั้ง 

125. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
ปฐมนิเทศน์
ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

 30,000.00 เพื่อใหเ้ด็ก
ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม 

1 ครั้ง 

126. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วันแม่แห่งชาติ  30,000.00 เพื่อใหเ้ด็กมี
ส่วนร่วมกบั
กิจกรรม 

มีเด็กเข้า
ร่วม
กิจกรรม 

127. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สนับสนุน
การศึกษานอก
ระบบ ในเขต
ต าบลหนองกุม่ 

 10,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการเรียน
การสอน 

1 ครั้ง 

128. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพก านัน-
ผู้ใหญบ่้าน 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เจ้าหน้าที ่

 500,000.00 เพื่อใหก้ านัน-
ผู้ใหญบ่้าน 
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบลได้น า
ความรู้มา
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1 ครั้ง 



 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

129. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
เยาวชนฯ 

 500,000.00 เพื่อใหเ้ยาวชน
ได้น าความรู้
มาปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 

130. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยส์ิน 

 100,000.00 เพื่อให้องค์กร
มีระบบการ
จัดการที่ดี 

ผู้เข้ารบั
การ 
อบรมมี
ความรู้ 
และ
ทักษะ
เพิ่มข้ึน 

131. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

โครงการอบต.
เคลื่อนที่ พบ
ประชาชน 

 80,000.00 เพื่อใหบ้รกิาร
เชิงรุก 

จ านวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม 

132. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 30,000.00 เพื่อใช้ใน
โครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 ครั้ง 

133. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

อุดหนุนตาม
โครงการ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ 
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 สนับสนุนตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการ 
ร่วมฯ 

1 แห่ง 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.หนองกุม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญัตงิบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 94 โครงการ จ านวนเงิน 50,077,521 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 94 โครงการ 
จ านวนเงิน 50,077,521 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

76 26,845,000.00 76 26,845,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

10 19,281,396.00 10 19,281,396.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8 3,951,124.68 8 3,951,124.68 

รวม 94 50,077,520.68 94 50,077,520.68 
 

 ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-plan) 

 

 

 

 ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยผู้บริหาร ทุกท่าน
ได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  และขอขอบคุณประชาชนทุกท่าน        
ผู้น าทุกท่านและส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
จนส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ อย่างให้ต้อง
แก้ไข กระผมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกท่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วน   
ต าบลหนองกุ่ม ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  
 
 

                                                  
                                                  นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ  
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 
 
 



ผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าต้นนุ่น-หินลับ หมู่ท่ี 5 บ้านหินลับ 
 

 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสูบน้ า หมู่ท่ี 6 บ้านท่าแจง 
 

 
 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งมะสัง หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งมะสัง 
 

 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาหงส์-หนองโพธิ์ หมู่ท่ี 4 บ้านเสาหงส์ 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ 
 

 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาพุก-รางกระโดน หมู่ท่ี 9 บ้านหนองตาพุก 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน หมู่ท่ี 10 บ้านพุพรหม 
 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังด้งล่าง หมู่ที่ 11 บ้านวังด้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในเขาแก้ว หมู่ท่ี 13 บ้านเขาแก้ว 
 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-ซาฟารี หมู่ท่ี 16 บ้านหนองจิก 
 

 
 


