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บ้านบึง
องค์การบรหิารสว่นต�าบล

อ�าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี ๒๕๖๕
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สารจาก
นายก

MESSAGE FROM 
THE MAYOR

	 สวัสดีพ่อแม่	 พี่น้องชาวต�าบลบ้านบึงที่เคารพรักทุกท่าน	 กระผมนายประดิษฐ์	 	 แห้วเพ็ชร	
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	และคณะผู้บริหารได้จัดท�าวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2565	
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินการ	 กิจกรรมและโครงการต่างๆ	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึงของเราให้ 
พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบ	ตามนโยบายของผู้บริหาร	อบต.บ้านบึง	ได้แถลงต่อสภาฯ
	 ในรอบปีที่ผ่านมานี้	กระผม	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	ตลอดจนส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านบงึมุง่มัน่จะพฒันาให้เจรญิก้าวหน้าในทกุๆ	ด้าน	โดยค�านึงถึงประโยชน์สงูสดุของพ่อแม่พีน้่องประชาชนเป็นส�าคญั	
จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มความสามารถ	 เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวต�าบลบ้านบึง	 พร้อมท้ัง 
บูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม	บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ให้ไว้แก่พี่น้องประชาชน
	 สุดท้ายนี	้ กระผม	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	และข้าราชการทุกภาคส่วน	ยังคงให้ค�ามั่นดังเช่นทุกปีที่จะ
พัฒนาต�าบลบ้านบึงให้เจริญก้าวหน้า	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	สมบูรณ์พูนสุขกันถ้วนทั่วหน้า	อย่างยั่งยืน	และในโอกาสนี้
กระผมขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	สมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการต่อไป

(นายประดิษฐ์   แห้วเพ็ชร)
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง
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สารจาก
รองปลัด

	 ขอสวัสดีปีใหม่	 2566	 ชาวต�าบลบ้านบึงทุกท่านครับ	 อีกคร้ังหน่ึงที่ได้มีโอกาสได้ส่ง 
ความปรารถนาดีมายังทุกท่าน	เนือ่งในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้	ขออวยพรให้กับทุกท่านมีแต่ความโชคดี	ประสบความส�าเร็จ
ในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน	ครอบครัว	การเงิน	การประกอบอาชีพ	การดูแลบุตรหลาน	การช่วยเหลือ
กันเองในหมู่บ้าน	การร่วมมือกันในต�าบล	รวมทั้งการช่วยกันพัฒนาในทุกๆ	ด้าน	อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่าน	
คือ	เรื่องสิทธิที่ทุกท่านจะได้รับการดูแลจากภาครัฐ	จากองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	ท่านจะได้รับรู้รับทราบว่า
ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง	 จากสื่อต่างๆ	 ของทางภาครัฐ	 ของทางองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	 สิทธิที่จะได้การ 
อ�านวยความสะดวกพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่างๆ	เช่น	โครงสร้างพื้นฐาน	ไฟฟ้า	ถนน	น�้า
อุปโภคบริโภค	 จากการบริหารงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดเก็บเอง	 หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้	 
รวมทั้งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อีกหนึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับค�าว่าสิทธิ 
ในภาษีของประชาชน	คือ	 หน้าที่	 เราทุกคนมีหน้าที่ครับ	 หน้าที่ต่อตัวเรา	 คือดูแลในทุกๆ	 เรื่องของตนเอง	หน้าที ่
ต่อครอบครัวคือดูแลในทุกๆ	เรื่องของครอบครัว	และมีหน้าที่ต่อต�าบล	หน้าที่ต่อจังหวัด	หน้าที่ต่อประเทศ	หน่วยงาน
ทุกหน่วยก็มีหน้าที่เช่นเดียวกัน	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่	 ของประชาชนในต�าบล 
ทุกๆ	 ด้าน	 ผมจึงขอให้ทุกๆ	 คน	 ทุกๆ	 ครอบครัว	 ทุกๆ	 หน่วยงาน	 ตระหนักในสิทธิและหน้าที่	 โดยเฉพาะหน้าที	่ 
เป็นสิง่ทีต้่องใช้ความตัง้ใจมากกว่าการเรียกร้องสทิธิ	เพราะผลของการปฏบิตัติามหน้าทีจ่ะไม่แสดงผลอย่างเห็นได้ชดั
ในทันทีที่ท�า		แต่จะส่งผลเมื่อทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่มาสักระยะหนึ่ง	โดยจะส่งผลให้สังคมเรามีความปลอดภัย	มีการ
ช่วยเหลือกัน	 มีความน่าอยู่	 และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันอย่างทั่วถึง	 นั่นคือผลการปฏิบัติหน้าที่	 ท้ายนี	้ 
ผมขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อตนเอง	 ต่อสังคม	 และในฐานะของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์ของชาวต�าบลบ้านบึงทุกท่าน

นายพีรพงษ์  อ�าภาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง
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นายประดิษฐ์  แห้วเพ็ชร
นายก อบต.บ้านบึง

นายชาติศักดิ์  เงินทองดี
รองนายก อบต.บ้านบึง

นายพร  โฉมงาม
รองนายก อบต.บ้านบึง

นายวิมล  ห้าวหาญ
เลขานุการนายก อบต.บ้านบึง

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต�บลบ้านบึง

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต�บลบ้านบึง

นายประพันธ์  ชาวบ้านกร่าง
ประธานสภา อบต.บ้านบึง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง หทัยรัตน์  สระวงษ์
รองประธานสภา อบต.บ้านบึง

นายสันชาติ   แห้วเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายศตพล  ดีน�้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายประเสริฐ  น่วมศรีนวล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายคมศักดิ์  ทัศนบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายศิลป์ศรุต  ขอสุข
เลขานุการสภา อบต.บ้านบึง

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565
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นายพีรพงษ์  อ�าภาพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

นางสาวบุญเสริม พรมโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางรัตนากร  จันทร์สว่าง
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

นายไกรเทพ ยศบุญเรือง
หัวหน้าส�านักปลัด

นางสาวอนันตญา  วิสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ

นางสาวอัจฉรา จ�าปา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอรวรรณ  โฉมศรี
ครู

นางอัญชรีวรรณ  ตีนเตี๊ยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวจิตติมา  ถุนนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร  นาคขวัญ
ครู

นางรุ่งฤดี  เอี่ยมสะอาด
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช�านาญงาน

นางสาวอิชยา  แจ้งต่าย
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอ้อมจิรา  ญาติวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต�บลบ้านบึง

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

Banbueng Subdistrict Administrative Organization
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ผลงานดีเด่น
ประจำ�ปี 2565

 ธนาคารน�้าใต้ดิน (Groundwater 
Bank)	เป็นนวตักรรมใหม่ในการน�าน�า้ไปเก็บไว้ทีช่ัน้ใต้ดนิใน
ชั้นหินอุ้มน�้า	เปรียบเสมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร	วันใด

ทีเ่ดอืดร้อนเรือ่งเงิน	กส็ามารถน�าเงินทีเ่ก็บออมไว้น�ามาใช้ได้	ซึง่
ธนาคารน�า้ใต้ดินก็เช่นเดียวกัน	ช่วงหน้าฝนที่มีน�า้มาก	ธนาคาร

น�า้ใต้ดนิก็จะช่วยดดูซบัน�า้เพือ่น�าไปกักเก็บไว้ทีช่ัน้หินอุม้น�า้	และ

เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็สามารถสูบน�้าขึ้นมาใช้ได้

ประโยชน์ของธนาคารน�า้ใต้ดิน
1.	ช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมได	้เพราะช่วยให้น�้าซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

2.	ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง	เพราะสามารถสูบน�้าจากธนาคารน�้าใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
3.	แก้ปัญหาน�้าเค็ม	เพราะมวลน�้าเค็มจะมีน�า้หนักมากกว่าน�้าจืด	ฉะนั้นน�้าเค็มจะอยู่ด้านล่าง

4.	แก้ปัญหาน�้าสกปรก	เพราะระบบน�้าแบบปิดจะช่วยกรองน�้าให้สะอาดขึ้น

องค์การบริหารส่วนต�บลบ้านบึง
ได้ด�เนนิการท�ธนาคารน�า้ใต้ดิน
จำ�นวน  10  จำุด	ดังนี้

1.	 รอบบริเวณองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	
	 จ�านวน		3		จุด

2.	 ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน	จ�านวน	7	จุด

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565
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เก็บขยะ

ทำ�ปุ๋ย

ทำ�พวงกุญแจำ

โครงการบริหารจำัดการขยะ 

3Rs 2565 

 องค์การบริหารส่วนต�บลบ้านบึง	 ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะ	 3Rs	 2565	 ขึ้น	 

เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

และชุมชนของตัวเอง	สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธ	ีประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้จากเศษผ้า	ลดปริมาณการเผาและ
การฝังกลบเป็นต้นแบบแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อม	โดยการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

Banbueng Subdistrict Administrative Organization
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องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

ส�นักปลัด

 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565		นายชาติศักดิ์	เงินทองดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	

พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	พนกังาน	และเจ้าหน้าที	่จดักิจกรรมโครงการปลกูป่าในทีด่นิสาธารณะและป่าชมุชน	เนือ่งในโอกาส

มหามงคล	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	ประจ�าปี	2565	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	และวันที่ 5 - 13 กันยายน 2565	ได้จัด

กิจกรรมโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดิการแห่งรัฐปี	2565	เพือ่บรกิารลงทะเบยีนออนไลน์และกรอกเอกสารให้กับประชาชน

ในพื้นที่	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

กิจำกรรม
ปลูกต้นไม้

ลงทำะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565
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องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

	 วันที่	 10	มีนาคม	2565	 ได้ด�าเนินการตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่วัยสูง
อายวุตัถุประสงค์เพือ่เสริมสร้างความรู	้ความเข้าใจผู้สงูอายเุก่ียวกับสาเหตแุละการเปลีย่นแปลง

ทางร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	การออกก�าลังกาย	เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต	

	 ในวันที่	 30	 มีนาคม	 2565	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชน	ลดรายจ่ายและมีรายได้เสริม	และในวันที	่30	มิถุนายน	2565	ได้ด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาสตรี	 (สตรียุคใหม่	 อยู่อย่างฉลาด	 รู้ทันภัยสังคม)	 เพื่อให้สตรีได้รู้จักวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง 
และคนรอบข้างทั้งในบ้าน	ที่สาธารณะ	และชุมชน	ได้อย่างฉลาด	รู้เท่าทัน

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	 ได้ด�าเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	 
โดยได้รับงบประมาณจากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี	 จ�านวน	 3	 ราย	 ได้แก่	 นายสนใจ	 จันทร	 ม.4	 , 
นายบันทม	ทองเอียง	ม.6	และน.ส.จ�าเนียร	นวลจันทร์	ม.5

	 วันที่	 26	 กรกฎาคม	 2565	 ได้ด�าเนินการ
ตามโครงการอบรมเยาวชน	กจิกรรมฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพเยาวชนสร้างสรรค์ลายใส่ผ้ามัดย้อม	 โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของเดก็และ
เยาวชนในเขตบ้านบงึ	ให้สามารถจัดกิจกรรมเพือ่พฒันา

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทำอง 
    และโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี

ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�นวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

โครงการเตรียมความพร้อม 
   ก่อนสู่วัยสูงอายุ

โครงการอบรมเยาวชน

ศักยภาพตามมาตรฐาน	มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได	้สามารถต่อยอดช่วยเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว	

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

Banbueng Subdistrict Administrative Organization
9



องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

งานสาธารณสุข

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึงร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสรมิสขุภาพต�าบลบ้านบงึ	จดัโครงการตดัวงจรไข้เลอืดออก	ในวนั

ที่	 12	กรกฎาคม	2565	 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

โครงการตัดวงจำรไข้เลือดออก

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	 ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค	 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมวในต�าบลบ้านบึง	ประจ�าปีงบประมาณ	2565

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	โดยมีนายประดิษฐ์  แห้วเพ็ชร 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ได้ด�าเนิน

การช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า	2019	
(covid-19)	เป็นตวัแทนมอบถุงยงัชพี	ผ่านผู้แทนสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลบ้านบึงทั้ง	7	หมู่บ้าน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำากโรคพิษสุนัขบ้า

มอบถุงยังชีพ

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565
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	 นายศภุชยั	ครฑุด�า	นายอ�าเภอบ้านไร่	ได้เดนิทางมาตรวจเยีย่มจุดให้บริการ/ด่านชมุชนการป้องกันและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ป	ี2565	โดยมีนายประดิษฐ	์แห้วเพ็ชร	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านบึงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่	ก�านันต�าบลบ้านบึง	ผู้ใหญ่บ้าน	อปพร.	และ	อสม.	ปฏิบัติหน้าที่จุดให้บริการ

ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม	่และเทศกาลสงกรานต์ป	ี2565

	 นายขจรเกียรติ	 รักพาณิชมณี	 

ผู้ว่าราชการจังหวดัอทุยัธานี	ลงพืน้ทีม่อบเงิน
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย	 จากกองทุนเงิน 

ช ่วยเหลือผู ้ประสบอัคคี ภัย	 พร ้อมกับ 

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย
เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในชวีติประจ�าวนั

รายนางศรี	คงเอี่ยม	บ้านเลขที	่38	หมู่ที	่5	
บ้านห้วยบง	 ต�าบลบ้านบึง	 อ�าเภอบ้านไร่	

จังหวัดอุทัยธานี	 โดยมีนายศุภชัย	 ครุฑด�า	

นายอ�าเภอบ้านไร่,	นายประดิษฐ	์แห้วเพ็ชร	
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านบงึพร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่	 ก�านันต�าบล

บ้านบงึ	ผู้ใหญ่บ้าน	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

ร่วมให้ต้อนรับ

ด่านชุมชนการป้องกันและลดอุบัติเหตทุำางถนน

มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง
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องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง	ด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์จุดเสี่ยง	จุดอันตราย	ลดอุบัติเหตุทางถนน	

	 องค์การบรกิารส่วนต�าบลบ้านบงึ	ด�าเนินการส่งน�า้ในการใช้อปุโภคบริโภค	ช่วยเหลอื
ผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบงึ	ด�าเนินการน�ารถตกัหน้าขดุหลงัดนัทรายออกจากถนนเส้นบ้านหน้าฝาย	–	ทัพคล้าย	เพือ่เป็นการป้องกัน
และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านบงึ	ได้น�ารถตกัหน้าขดุหลงัตกัเศษก่ิงไม้ออกจากสะพานข้ามคลอง	เพือ่ป้องกันน�า้ล้นท่วมบ้านเรอืนประชาชน

ได้รับความเสียหาย

จิำตอาสาปรับภูมทิำัศน์

ป้องกันน�้าล้นทำ่วมบ้านเรือนประชาชน

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตทุำางถนน

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565
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	 วนัที	่9	กันยายน	2565	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต�าบลบ้านบงึ	

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 โดยการผลิตสื่อการสอน	 

ตุ๊กตามือพร้อมเล่านิทานให้เด็กฟัง	 ผู้ปกครองสามารถน�าไปใช ้

เล่านิทานให้ลูกฟังได้

สื่อการสอน

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

กองการศึกษา ศพด.ต�บลบ้านบึง

	 วันที่	23	มิถุนายน	2565	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลบ้านบึง	จัดกิจกรรมไหว้ครู	เพื่อให้เด็กมีความเอื้ออาทรต่อ 

ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย	์ร�าลึกในพระคุณของครู

กิจำกรรมไหว้ครู

กิจำกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�บลบ้านบึง

1. กิจำกรรมท�กล้วยบวชชี

4. กิจำกรรมท�ผักแปลงร่าง 5. กิจำกรรมน�้าส้มคั้น

2. กิจำกรรมท�ข้าวไข่เจำียว

3. โครงการทัศนศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง
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องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

กองการศึกษา ศพด.บ้านวังตอ

กิจำกรรมวันแม่

	 วันที่	 11	 สิงหาคม	 2565	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ	 

จัดกิจกรรมวันแม่ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังตอสามัคค	ี โดยม	ี เด็ก	 ครู	 

ผู้ปกครองร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	ร้องเพลงถวายพระพร	ไหว้แม่แสดงออกถึงความกตัญญู

	 วันที	่12	กันยายน	2565		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ	โดยมีเด็ก	ครู	ผู้ปกครองจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	
ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการสอน	เด็ก	ครู	ผู้ปกครองรู้จักการน�าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่นง่ายๆได้

กจิำกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจำกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ 
1. กิจำกรรม

ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

3. กิจำกรรม
ออกเยี่ยมบ้าน

เป็นการ
พบปะกัน
ระหว่างครู

กับผู้ปกครอง 

2. กิจำกรรม
ถวายเทียน
เข้าพรรษา

4. กิจำกรรม
ไหว้ครู

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565
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	 การปรับปรุงขยายศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก	 เพื่อให ้มีสภาพแวดล้อมที่ ดี	 
มคีวามพร้อม	สะอาดปลอดภยั	สวยงาม	และสามารถรองรบัจ�านวนเดก็ที่เพิ่มมากขึ้น

โครงการหอกระจำายข่าวประจำ�หมู่บ้าน  หมูท่ำี่  2

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

กองช่าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ หมูท่ำี่ 6

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง
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องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตองอู  หมูท่ำี่  1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกกกระโดน หมูท่ำี่  1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสนามบิน(แยกซ้าย-ขวา)  หมู่ท่ีำ  7

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
โรงเรียนบ้านห้วยบง หมูท่ำี่  5

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565
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ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 ป้าคืน  คงผ่อง	ประธานกลุ่มกระเช้าเถาวัลย์แดง	 ได้มองเห็นคุณค่าวัชพืชไร้คุณค่าจากธรรมชาติ	 โดยเฉพาะเครือเถาวัลย์แดงที่ขึ้น 
ในป่าตามต้นไม้	 น�าเถาวัลย์แดงมาตัดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างรายได้	 ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีหลากหลายชนิดประกอบด้วย	 ตระกร้าใส่ผลไม้	 
ตระกร้าของขวัญ	แจกัน	และถาดใส่ผลไม้	

ป้าจ�าปี  ธรรมศิริ 

ผู้สืบทอดภูมิปัญญา	 ผ้าทอโบราณลาวคร่ัง	 หญิงสาวบ้านนาตาโพ	 ผู้สืบเชื้อสายลาวครั่ง	 กลุ่มชน 
เชือ้สายลาว	เป็นหนึง่ในไม่ก่ีคนของไทยทีส่ามารถสบืทอดและเก็บผ้าทอโบราณของบรรพบรุุษไว้ได้อย่าง
งดงาม	 จนมีหลายคนยกย่องป้าว่าเป็นอัจฉริยะด้านการทอผ้า	 เหตุผลที่หลายคนยกย่องป้าเช่นน้ัน 

เป็นเพราะเอกลกัษณ์ประจ�าตวัของป้าจ�าปี	คอืการทอผ้าด้วยความรกั	และออกแบบลายอสิระตามใจนึก	
โดยมวีลเีดด็ทีห่ลายคนยกย่องป้าว่า	“สมองสัง่ลาย	หวัใจสัง่ทอ”	จนได้รบัการยกย่องเป็น	“ครูศลิป์ของ
แผ่นดิน”	ประจ�าปี	2560

นางอ�าไพ  อ�าข�า
	 “ครูอ�าไพ	 อ�าข�า”	 ถือเป็นผู้ที่มีความช�านาญ 

ด้านการทอ	 “ผ้าลาวคร่ัง”	 คนส�าคัญแห่งบ้าน 
นาตาโพ	 ต�าบลบ้านบึง	 อ�าเภอบ้านไร่	 จังหวัด

อุทัยธานี	 ที่ยังคงใช้กรรมวิธีการสร้างสรรค์งาน
ทอแบบโบราณที่ได ้มีการสืบทอดกันมาของ
บรรพบุรุษชาวลาวคร่ัง	 ผ้าทอลาวครั่งฝีมือ 
ครูอ�าไพจึงมีความวิจิตร	งดงาม	จากลวดลายที่

ได้มกีารดดัแปลงมาจากผ้าโบราณท�าให้ผลงานมี
ความร่วมสมัย	 สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเน่ือง 
จวบจนถึงปัจจุบันน้ี	 จนได้รับการเชิดชูเป็น	 
“ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจ�าปี	2554

กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์แดง

พิพิธภัณฑ์ผ้าไทำ – ลาวโบราณ บ้านป้าจำ�ปี (เรือนผ้าย่ายาย)

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ศูนย์แสดงและสาธิต 
การทำอผ้าพื้นเมืองบ้านนาตาโพ (ลาวครั่ง)

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

Banbueng Subdistrict Administrative Organization
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หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมาย
เหตุ  ปี 2565 

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 21,828,287.17

ลูกหนี้การค้า 5 37,043.40

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 6 41,754.65

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 7 67,947.57

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 8 187,600.00

เงินลงทุนระยะสั้น 9 17,009,032.24

สินค้าคงเหลือ 10 -

วัสดุคงเหลือ 11 96,518.60

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12 18,173.48

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39286357.11

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 13 354,800.00

เงินลงทุนระยะยาว -

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ	์-	สุทธิ 14 20,263,780.82

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	สุทธิ 15 12,824,618.61

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ -

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 3,176,960.99

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,620,160.42

รวมสินทรัพย์ 75,906,517.53

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 17 -

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 17 28,161.70

เงินรับฝากระยะสั้น 18 357,010.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 385,171.70

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 19 -

เงินรับฝากระยะยาว 20 1,147,118.15

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,147,118.15

รวมหนี้สิน 1,532,289.85

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 21 74,374,227.68

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 74,374,227.68

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 75,906,517.53

หมาย
เหตุ  ปี 2565 

รายได้

รายได้ภาษีจัดสรร 22 15,358,201.53

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 23 1,123,929.00

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 24 10,256,359.00

รายได้จากการจัดเก็บภาษี	ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ	และใบอนุญาต

25 464,996.63

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงาน
ใต้สังกัด

26 1,763.18

รายได้อื่น 27 182,726.86

รวมรายได้ 27,387,976.20

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 28 6,995,780.91

ค่าตอบแทน 29 355,596.00

ค่าใช้สอย 30 3,033,464.68

ค่าวัสดุ 31 1,472,075.28

ค่าสาธารณูปโภค 32 374,674.86

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 33 1,630,284.30

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 34 2,630,971.74

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ

35 1,153,663.38

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 36 5,334,757.40

ค่าใช้จ่ายอื่น 37 144,352.67

รวมค่าใช้จ่าย 23,125,621.22
รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุน
ทางการเงิน 4,262,354.98

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 4,262,354.98

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

กองคลัง

หมายเหตุ	ประกอบ
งบการเงินเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานการเงินนี้

หมายเหต	ุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565

ANNUAL REPORT 2022
18



ออกบริการ
นอกสถานที่

	 การคลัง	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

บ้านบงึ	ได้ออกบรกิารเกบ็ภาษป้ีาย	ภาษทีีด่นิ

และสิ่งปลูกสร้าง	 เพื่อเป็นการอ�านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษใีนต�าบล

บ้านบึง



ที่ รายชื่อโครงการ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย งบประมาณ

1 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

ร้าน พี เอ็น พาณิช 195,000

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงเส้นทางในการรับเสด็จฯ 
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

หจก.บ้านไร่ ยูคา 370,591

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตฯ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

นางสาวจุฑามาศ  รอดภัย 96,200

4 จ้างเหมาค่าแรงในการปรับปรุงเส้นทางในการรับเสด็จฯ  
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

นางสาวปัทมา  พิมพ์สวัสดิ์ 108,000

5 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังตอ

นายวิเชียร  ล�าไย 488,000

6 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตต�าบล
บ้านบึง

หจก.บ้านไร่ ยูคา 490,000

7 จ้างเหมาจัดท�าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตองอู หมู่ที่ 1

หจก.บ้านไร่ ยูคา 160,000

8 จ้างเหมาจัดท�าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดห้วยบง หมู่ที่ 5

หจก.บ้านไร่ ยูคา 60,000

9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนห้วยบง หมู่ที่ 5

หจก.บ้านไร่ ยูคา 490,000

10 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)
แยยดับเบิ้ลแค็บ

บริษัท โตโยต้านครพนม จ�ากัด 1,090,000

11 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยส�าราญ
หมู่ที่ 6

นางสาวปัทมา  พิมพ์สวัสดิ์ 40,000

12 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม)
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

นายอนุสรณ์  หวานชอบ 149,600

13 จัดซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 (ชุดตรวจATK) องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

บ.เอส อาร์ โอ เมดิคอล จ�ากัด 47,199

14 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างที่จอดรถหลังองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลบ้านบึง หมู่ที่ 4
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

หจก.บ้านไร่ ยูคา 250,000

15 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�าทางสองชั้นปรับอากาศ 
ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร

หจก.โชคประเสริฐบริการ 52,000

16 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยกกกระโดน หมู่ที่ 1

นายณัฐพงศ์  คณฑา 213,000

17 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
ซอยทางใต้ดิน หมู่ที่ 3

นายณัฐพงศ์  คณฑา 277,000

18 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2

นายณัฐพงศ์  คณฑา 174,000

19 จ้างก่อสร้างพนังกันน�้าเซาะตลิ่งคลองกระวน
โดยการวางกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ หมู่ที่ 3

นายณัฐพงศ์  คณฑา 405,000

20 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารส�านักงาน
อบต.บ้านบึง (กั้นห้องผู้บริหาร)

ร้าน เอ๋อลูมิเนียม 61,000

21 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสนามบิน (แยกซ้าย-ขวา) หมู่ที่7

นายคาลิป  เพียรธัญการ 276,000

22 จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมพร้อมวสดุโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ร้าน เสื้อ ป.ลอก 78,200

23 จ้างขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่6 เริ่มจากหอถังสูง
บริเวณตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ ม.6-บริเวณบ้านผู้ช่วย
สมชาย ญาติวงค์

นายอดุล  แห้วเพ็ชร 53,800

ที่ รายชื่อโครงการ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย งบประมาณ

24 จ้างโครงการถนนลูกรังบดอัด ซอยอุ่นใจ หมู่ที่ 6 นางสิริกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 248,000

25 จ้างโครงการถนนลูกรังบดอัด ซอยหนองแม่สีดา
หมู่ที่ 2

นางสิริกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 90,000

26 จัดซื้อวัสดุกีฬา บ้านไร่ ไอที 48,718

27 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเวียงทอง 1 หมู่ที่5

หจก.บ้านไร่ ยูคา 275,000

28 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน�้าส�าหรับ
บริการประชาชน หมู่ที่ 4

นายคาลิป เพียรธัญการ 80,000.00

29 จ้างโครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดถนนลูกรัง
ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง

สุทธิพาณิชย์ 227,000

30 จ้างโครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดถนนลูกรัง
ซอยสีโทน หมู่ที่ 5 

สุทธิพาณิชย์ 100,000

31 จ้างโครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดถนนลูกรัง
ซอยบันเทิงจ�าเริญสุข หมู่ที่ 5 

สุทธิพาณิชย์ 109,000

32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยชัยยันต์ หมู่ที่ 1 หจก.บ้านไร่ ยูคา 225,000

33 จ้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการ
ระบบธนาคารน�้าใต้ดิน

นายธนะรัตน์  แก้วเขียว 46,870

34 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านบึง 1
(ตรงข้ามแขวงการทาง) หมู่ที่ 1

หจก.บ้านไร่ ยูคา 410,000

35 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กข 3428 อุทัยธานี

อู่ ส.เจริญยนต์ 44,490

36 จ้างโครงการถมถนนลูกรังพร้อมบดอัดถนนลูกรัง
ซอยคุณท้าว หมู่ที่ 1

ประเสิรฐ 347,000

37 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมอร์ส 1 เฟส 2 แรง และ
ซับเมอร์ส 3 เฟส 3 แรง)

บริษัท ดวงดีการเกษตร จ�ากัด 47,000

38 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป Digital บ.บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

24,990

39 จ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายซับปลากัง
เพื่อเปิดทางน�้าเข้าสระประปา หมู่ที่ 6

นางสาวน�้าค้าง  อิ่มโพธิ์ 26,000

40 จัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าคลุมโต๊ะ
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

ร้าน อุดมศักดิ์การค้า 21,000

41 จัดซื้อถังขยะ โครงการบริหารจัดการขยะ 3 RS
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

บริษัท ดวงดีการเกษตร จ�ากัด 11,200

42 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยตองอู หมู่ที่ 1 หจก.บ้านไร่ ยูคา 415,000

43 จ้างเหมาล้างถังเก็บน�้าใสระบบประปาหมู่ที่ 1 นายสุรชาติ  ภูริผล 11,000

44 จ้างโครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดถนนลูกรัง
ซอยวังปลาอ๊าก หมู่ที่ 1

ประเสิรฐ 492,000

45 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจ�าปี 2565 หจก.ทรัพย์ฟ้าไทย/
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

 436,848.66 

46 จัดซื้อวัสดุการเกษตร บริษัท ชื่นชอบการเกษตร จ�ากัด/
บริษัท ดวงดีการเกษตร จ�ากัด

8,500.75

47 จัดซื้อน�้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ�ากัด  256,035.00 

48 จัดซื้อถุงยังชีพ ร้าน เฮงพานิชย์/ร้าน เงินทองดี  75,180.00 

49 จัดซื้อวัสดุส�านักงาน ร้าน ศรีอุทัย เซ็นเตอร์/บิ๊กซีบ้านไร่  71,920.00 

50 จัดซื้อวัสดุประปา บริษัท ดวงดีการเกษตร จ�ากัด  178,425.89 

โครงการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านบึง

สรุป


