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57 หมูที่ 8  ซอยบานดอนเขือง  ถนนแจงสนิท  แขวง/ตําบล ลุมพุก
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พื้นที่ 79.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,468 คน
ชาย 4,235 คน

หญิง 4,233 คน

ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 52,137,972.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,456,922.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 29,295,539.09 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 48,000,916.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 365,206.99 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 578,063.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 172,353.06 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 150,365.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 270,258.60 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,452,801.97 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,011,867.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 39,276,780.59 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 15,483,340.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,832,548.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,706,073.80 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,456,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,798,218.39 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 142,427.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,633,600.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 365,206.99 930,000.00 850,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

578,063.60 824,900.00 643,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 172,353.06 141,500.00 150,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

150,365.00 300,000.00 250,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 270,258.60 136,400.00 3,500.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 3,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,536,247.25 2,335,800.00 1,897,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,452,801.97 25,433,200.00 24,645,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,452,801.97 25,433,200.00 24,645,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,011,867.00 32,631,000.00 32,458,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,011,867.00 32,631,000.00 32,458,000.00

รวม 48,000,916.22 60,400,000.00 59,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,483,340.40 18,000,990.00 18,302,328.00

งบบุคลากร 11,832,548.00 15,893,200.00 13,710,140.00

งบดําเนินงาน 8,706,073.80 15,704,910.00 14,870,832.00

งบลงทุน 1,456,600.00 7,330,900.00 8,881,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,798,218.39 3,470,000.00 3,235,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 39,276,780.59 60,400,000.00 59,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก

อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,885,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,175,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,571,217

แผนงานสาธารณสุข 2,981,320

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,209,425

แผนงานเคหะและชุมชน 5,226,775

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 490,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,002,000

แผนงานการเกษตร 770,875

แผนงานการพาณิชย 1,130,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,302,328

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 59,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,302,328 18,302,328
    งบกลาง 18,302,328 18,302,328

หนา : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,338,160 369,480 1,489,460 219,200 9,416,300
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 0 0 3,435,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,903,040 369,480 1,489,460 219,200 5,981,180

งบดําเนินงาน 3,815,000 77,000 1,000,000 152,000 5,044,000
    คาตอบแทน 440,000 57,000 190,000 67,000 754,000

    คาใชสอย 1,970,000 20,000 370,000 70,000 2,430,000

    คาวัสดุ 835,000 0 410,000 15,000 1,260,000

    คาสาธารณูปโภค 570,000 0 30,000 0 600,000

งบลงทุน 260,600 0 121,400 33,000 415,000
    คาครุภัณฑ 260,600 0 121,400 33,000 415,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

รวม 11,423,760 446,480 2,610,860 404,200 14,885,300

หนา : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 542,760 0 542,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 542,760 0 542,760

งบดําเนินงาน 902,000 50,000 952,000
    คาตอบแทน 122,000 0 122,000

    คาใชสอย 470,000 0 470,000

    คาวัสดุ 310,000 50,000 360,000

งบลงทุน 2,671,000 0 2,671,000
    คาครุภัณฑ 2,671,000 0 2,671,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

รวม 4,125,760 50,000 4,175,760

หนา : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 127,210 1,102,775 1,229,985
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 127,210 1,102,775 1,229,985

งบดําเนินงาน 747,000 1,903,832 2,650,832
    คาตอบแทน 57,000 105,000 162,000

    คาใชสอย 430,000 639,000 1,069,000

    คาวัสดุ 250,000 1,019,832 1,269,832

    คาสาธารณูปโภค 10,000 140,000 150,000

งบลงทุน 0 190,400 190,400
    คาครุภัณฑ 0 190,400 190,400

งบเงินอุดหนุน 6,000 1,494,000 1,500,000
    เงินอุดหนุน 6,000 1,494,000 1,500,000

รวม 880,210 4,691,007 5,571,217

หนา : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 691,320 0 691,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 691,320 0 691,320

งบดําเนินงาน 1,475,000 310,000 1,785,000
    คาตอบแทน 200,000 0 200,000

    คาใชสอย 505,000 210,000 715,000

    คาวัสดุ 760,000 100,000 860,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 200,000 0 200,000
    คาครุภัณฑ 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 305,000 0 305,000
    เงินอุดหนุน 305,000 0 305,000

รวม 2,671,320 310,000 2,981,320

หนา : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 630,025 630,025
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 630,025 630,025

งบดําเนินงาน 547,000 547,000
    คาตอบแทน 107,000 107,000

    คาใชสอย 310,000 310,000

    คาวัสดุ 120,000 120,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 10,000

งบลงทุน 32,400 32,400
    คาครุภัณฑ 32,400 32,400

รวม 1,209,425 1,209,425

หนา : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 942,175 0 0 942,175
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 942,175 0 0 942,175

งบดําเนินงาน 1,862,000 0 0 1,862,000
    คาตอบแทน 192,000 0 0 192,000

    คาใชสอย 1,010,000 0 0 1,010,000

    คาวัสดุ 640,000 0 0 640,000

    คาสาธารณูปโภค 20,000 0 0 20,000

งบลงทุน 947,600 0 250,000 1,197,600
    คาครุภัณฑ 947,600 0 0 947,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,225,000 0 1,225,000
    เงินอุดหนุน 0 1,225,000 0 1,225,000

รวม 3,751,775 1,225,000 250,000 5,226,775

หนา : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    คาใชสอย 180,000 180,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 75,000
    เงินอุดหนุน 75,000 75,000

รวม 255,000 255,000

หนา : 8/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 180,000 280,000
    คาใชสอย 50,000 180,000 230,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000
    คาครุภัณฑ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 110,000 110,000
    เงินอุดหนุน 0 110,000 110,000

รวม 200,000 290,000 490,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 4,002,000 4,002,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,002,000 4,002,000

รวม 4,002,000 4,002,000

หนา : 9/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 257,575 257,575
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 257,575 257,575

งบดําเนินงาน 490,000 490,000
    คาตอบแทน 35,000 35,000

    คาใชสอย 280,000 280,000

    คาวัสดุ 165,000 165,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 10,000

งบลงทุน 23,300 23,300
    คาครุภัณฑ 23,300 23,300

รวม 770,875 770,875

หนา : 10/11



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,080,000 1,080,000
    คาใชสอย 500,000 500,000

    คาวัสดุ 480,000 480,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 100,000

งบลงทุน 50,000 50,000
    คาครุภัณฑ 50,000 50,000

รวม 1,130,000 1,130,000

หนา : 11/11



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,885,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,175,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,571,217

แผนงานสาธารณสุข 2,981,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,209,425

แผนงานเคหะและชุมชน 5,226,775

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 490,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,002,000

แผนงานการเกษตร 770,875

แผนงานการพาณิชย์ 1,130,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,302,328

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 59,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอคําเขื่อนแก้ว

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายวสันต์ ชัยภูมิ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์)

ตําแหนง นายอําเภอคําเขื่อนแก้ว



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 398,580.00 0.00 450,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 126,051.93 0.00 160,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 42,309.99 0.00 100.00 % 480,000.00
     ภาษีป้าย 274,546.00 322,897.00 320,000.00 15.63 % 370,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 799,177.93 365,206.99 930,000.00 850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,850.90 3,278.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,080.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 390,470.00 452,040.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 14,000.00 21,000.00 230,000.00 -78.26 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 200.00 500.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

490.00 500.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 11,327.00 2,000.00 1,400.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,210.00 1,360.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 26,496.00 16,892.00 35,000.00 42.86 % 50,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 29,752.00 20,366.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

43,300.00 43,900.00 50,000.00 -50.00 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

200.00 200.00 500.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,600.00 1,800.00 1,800.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 4,200.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 600.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 5,400.00 1,000.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 518,868.90 578,063.60 824,900.00 643,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 1,000.00 0.00 1,500.00 -100.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 135,025.33 172,353.06 140,000.00 7.14 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,025.33 172,353.06 141,500.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 96,550.00 150,365.00 300,000.00 -16.67 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 96,550.00 150,365.00 300,000.00 250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 2,040.00 1,100.00 2,800.00 -10.71 % 2,500.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 73.60 0.00 100.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 120,000.00 269,000.00 130,000.00 -100.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 85.00 600.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 122,040.00 270,258.60 136,400.00 3,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 3,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 417,142.46 413,125.62 500,000.00 -10.00 % 450,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,117,768.18 9,399,880.22 10,400,000.00 -1.92 % 10,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,162,491.79 3,133,441.87 4,400,000.00 -4.55 % 4,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 83,648.16 87,513.18 90,000.00 -5.56 % 85,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,503,618.91 6,481,284.93 7,600,000.00 0.00 % 7,600,000.00
     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 1,200.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 85,150.00 19,129.00 100,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 57,647.45 54,300.66 65,000.00 -7.69 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 66,110.30 57,660.49 75,000.00 -33.33 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,006,364.00 1,805,956.00 2,200,000.00 -9.09 % 2,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 510.00 510.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,500,451.25 21,452,801.97 25,433,200.00 24,645,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,285,963.00 25,011,867.00 32,631,000.00 -0.53 % 32,458,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,285,963.00 25,011,867.00 32,631,000.00 32,458,000.00
รวมทุกหมวด 49,459,076.41 48,000,916.22 60,400,000.00 59,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 59,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 850,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 480,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 370,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 643,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 250,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,645,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,200,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,200,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,600,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,458,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 32,458,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 189,710 165,405 250,000 -8.8 % 228,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,460 7,894 20,000 5 % 21,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,441,000 10,921,400 13,000,000 3.08 % 13,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,528,000 3,408,000 3,700,000 -5.41 % 3,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 44,000 48,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 51,500 457,759 400,000 1.93 % 407,708

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 520,620

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

129,042 160,313 200,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

อําเภอคําเขื่อนแก้ว    จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริม สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยหลักการประชาชน
ออม 1 สวน องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
สมทบ 1 สวนและรัฐบาล 1 สวน

0 0 30,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 165,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

255,089 251,363 555,380 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 63,206.4 63,300 -100 % 0

รวมงบกลาง 14,645,801 15,483,340.4 18,278,680 18,302,328
รวมงบกลาง 14,645,801 15,483,340.4 18,278,680 18,302,328
รวมงบกลาง 14,645,801 15,483,340.4 18,278,680 18,302,328

รวมแผนงานงบกลาง 14,645,801 15,483,340.4 18,278,680 18,302,328
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

471,240 514,080 600,000 -14.32 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,610 42,120 50,000 -15.76 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,610 42,120 50,000 -15.76 % 42,120

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:24 หน้า : 2/84



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

158,400 172,800 200,000 -56.8 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,278,258 2,404,800 2,529,200 8.75 % 2,750,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,985,118 3,175,920 3,429,200 3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,844,770 2,135,880 2,324,000 -19.86 % 1,862,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 115,500 126,000 132,000 -4.55 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,988,520 2,096,280 2,240,000 -28.37 % 1,604,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 202,565 216,000 300,000 0 % 300,000

เงินอื่น ๆ 87,000 84,000 110,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,238,355 4,658,160 5,116,000 3,903,040
รวมงบบุคลากร 7,223,473 7,834,080 8,545,200 7,338,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300,000 16.67 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 12,600 50,000 -60 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 4,800 50,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 17,400 425,000 440,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 848,932 654,202 906,910 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,200 23,200 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 60,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกองค์การ
บริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 750,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน 204,240 251,995 300,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน 0 0 0 100 % 250,000

โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้ง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
บุคลากร องค์การบริหารสวนตําบล และ
ประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

89,631.68 51,316 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 282,035.88 295,684.49 430,000 -53.49 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,442,039.56 1,276,397.49 1,746,910 1,970,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 151,974 127,942 200,000 -50 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,000 10,750 75,000 0 % 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 47,150 86,860 180,000 -72.22 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุกอสร้าง 13,300 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 32,800 36,099.48 50,000 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 188,498.5 145,398.54 150,000 100 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0 0 90,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,750 16,200 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 111,685 79,920 180,000 -55.56 % 80,000

วัสดุอื่น 16,500 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 666,657.5 503,170.02 1,055,000 835,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 424,020.94 318,477.29 500,000 -20 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,005 14,305 50,000 -40 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,951.69 1,588.79 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,816 36,745 20,000 -50 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,293.24 101,460.86 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 547,086.87 472,576.94 700,000 570,000
รวมงบดําเนินงาน 2,680,783.93 2,269,544.45 3,926,910 3,815,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน 32 ตัว 112,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเก้าอี้ประธานสภา จํานวน 1 ตัว 3,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 
1 เครื่อง 

0 13,000 13,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว 
- ดํา)

0 0 0 100 % 200,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)จํานวน  1  เครื่อง 

0 0 29,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโต๊ะทํางานคณะผู้บริหาร จํานวน 4 
ชุด 

0 90,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโต๊ะรองประธานสภา จํานวน 1 ชุด 0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขกโชฟา จํานวน 2 ชุด 0 60,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้ 

11,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 1 ชุด 50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประธานสภา จํานวน 1 ตัว 15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 61,250 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 
จํานวน 4 ตัว

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 
1 เครื่อง

19,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 30,300 -100 % 0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 
1 จอ

0 0 15,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

9,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน  จํานวน 
1 เครื่อง 

11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 9,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง 

0 19,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น  จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,500 -100 % 0

จัดซื้อเต้นท์ จํานวน 3 หลัง 0 105,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 
เครื่อง 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล *

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ หรือ LED สี ชนิด 
Netrork จํานวน 2 เครื่อง

0 20,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง 

0 8,900 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 ชุด

0 0 58,500 -100 % 0
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จัดซื้อโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 

0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง 0 2,100 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 308,950 408,500 282,800 260,600
รวมงบลงทุน 308,950 408,500 282,800 260,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,213,206.93 10,512,124.45 12,754,910 11,423,760
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 369,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 369,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 369,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 57,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 77,000
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 446,480
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 878,430 1,053,839 1,280,000 -29.73 % 899,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 26,445 50,000 -94 % 3,000

เงินประจําตําแหนง 16,500 18,000 60,000 -52.5 % 28,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 427,460 483,720 520,000 0.66 % 523,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,635 16,500 50,000 -30 % 35,000

เงินอื่น ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,342,025 1,598,504 1,970,000 1,489,460
รวมงบบุคลากร 1,342,025 1,598,504 1,970,000 1,489,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 -20 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 30,000 -33.33 % 20,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,500 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 13,500 235,000 190,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 58,500 99,000 200,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ระยะสํารวจและบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 298,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่แมบท 450,000 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 19,550 60,000 30,000 -100 % 0
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โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

91,446 82,250 140,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,100 8,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 627,596 548,050 430,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 219,114 224,964 380,000 -60.53 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 59,740 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 128,820 170,000 220,000 -54.55 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 407,674 394,964 660,000 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 1,035,270 956,514 1,355,000 1,000,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 8,000

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง

50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 29,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 32,400

จัดซื้อชุดโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 
ชุด 

0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ 

0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานตัวแอล พร้อมตู้ลิ้นชัก 
เมลามีน

0 0 0 100 % 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล *

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด 

42,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง 

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 ชุด

0 33,400 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด 

0 0 66,800 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 5 เครื่อง 

0 3,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,300 42,400 122,000 121,400
รวมงบลงทุน 96,300 42,400 122,000 121,400

รวมงานบริหารงานคลัง 2,473,595 2,597,418 3,447,000 2,610,860
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 199,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 219,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 219,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 67,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 152,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 11,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 33,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 33,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 404,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,686,801.93 13,109,542.45 16,201,910 14,885,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 296,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 542,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 542,760

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:24 หน้า : 19/84



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 95,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 122,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเติมน้ํายาเคมีพร้อมอุปกรณ์
เครื่องดับเพลิง

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม

112,900 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการฝึกอบรม หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย 

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
อบต.ลุมพุก
   

0 0 30,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม พ.ศ. 
2565

0 0 0 100 % 80,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม พ.ศ.2563 
 

0 56,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม พ.ศ.2564

0 0 120,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

0 28,500 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมภารกิจควบคุมไฟ
ป่าในพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ ป่าหนองแดง 
ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000
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รวมค่าใช้สอย 112,900 84,500 420,000 470,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 199,426 0 200,000 -50 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 33,000 51.52 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 6,600 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 199,426 6,600 333,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 312,326 91,100 753,000 902,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ จํานวน 4 ชุด 0 0 70,000 -100 % 0

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 0 0 0 100 % 2,633,000

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน 

0 0 2,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง ขนาด 3 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 18,000
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 
จํานวน 1 ชุด  

0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร  จํานวน 3 ชุด 

0 0 96,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,706,000 2,671,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,706,000 2,671,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 20,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอคําเขื่อนแก้ว 
(ศป.ปส.อ.คําเขื่อนแก้ว ) ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 20,000 30,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 20,000 30,000 10,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 322,326 111,100 3,489,000 4,125,760
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานจราจร 0 0 0 50,000
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 322,326 111,100 3,489,000 4,175,760
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 722,620 557,520 642,310 -81.99 % 115,710

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -90 % 1,000

เงินประจําตําแหนง 31,500 0 42,000 -75 % 10,500

เงินวิทยฐานะ 70,000 84,000 84,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 237,490 264,480 350,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,645 14,940 60,000 -100 % 0

เงินอื่น ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,080,255 920,940 1,198,310 127,210
รวมงบบุคลากร 1,080,255 920,940 1,198,310 127,210

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 -58.33 % 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -90 % 2,000
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คาเชาบ้าน 32,500 0 20,000 -50 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 25,000 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 32,500 25,000 135,000 57,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 37,000 45,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 4,240 40,000 -50 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาตําบลลุมพุก

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการเข้าคายพุทธบุตร – พุทธธรรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเข้าคายพุทธบุตร-พุทธรรม 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 23,039 25,500 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ
.2562

80,000 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
พระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร   และสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการทําบุญเลี้ยงพระ  อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเหลาฝ้าย หมูที่ 15 

0 15,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานสร้าง
สังคมแหงการเรียนรู้

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานสร้าง
สังคมแหงการเรียนรู้

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ  

51,860 13,992 58,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,800 5,500 70,000 42.86 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 160,699 101,232 363,000 430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 212,639 236,676 260,000 -61.54 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 110,000 -81.82 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 2,780 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,820 19,340 20,000 150 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 253,459 258,796 430,000 250,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 36,565.72 24,079.97 80,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 30,000 -100 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,565.72 24,079.97 140,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 483,223.72 409,107.97 1,068,000 747,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซ์้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว 
ดํา จํานวน 1 เครื่อง 

50,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 
92x32x180 เซนติเมตร แบบ 4 ชั้น  40 
ชอง จํานวน 1 ตู้ 

5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้ 

11,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือLED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

0 0 34,500 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง 

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,900 3,300 34,500 0
รวมงบลงทุน 82,900 3,300 34,500 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 6,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

0 6,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดิน
ทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 67 พรรษา 28  กรกฎาคม 2562 

1,000 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 

1,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร ประจําปีพ.ศ. 2564

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,000 6,000 20,000 6,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,000 6,000 20,000 6,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,648,378.72 1,339,347.97 2,320,810 880,210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 685,280

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 313,495

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,102,775
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,102,775

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการกิจกรรมสงเสริมด้านกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการกิจกรรมสงเสริมทักษะด้านกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมทักษะผู้เรียนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมทักษะผู้เรียนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนราย
หัว) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 113,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 

130,180 112,680 150,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาคาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหลาฝ้าย 

231,660 211,800 260,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 205,800

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 361,840 324,480 450,000 639,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 50,000 1,379.66 % 739,832

คาอาหารเสริม (นม) 774,367.68 703,229.14 900,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 20,000 30,000 -33.33 % 20,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 774,367.68 723,229.14 1,030,000 1,019,832
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 140,000
รวมงบดําเนินงาน 1,136,207.68 1,047,709.14 1,480,000 1,903,832

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 32,400

จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น 9 ชอง จํานวน 4 
หลัง 

0 6,000 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ขนาด 2 ชั้น 12 ชอง 
จํานวน 5 ตัว 

0 24,000 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางหนังสือสีสันสดใสสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน  3 ตัว

0 8,400 0 0 % 0
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จัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว  จํานวน  11  ชุด 

0 44,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน 10 ชุด 

0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บที่นอน  จํานวน 6 หลัง 0 96,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้

0 11,400 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ไม้ 3 ชอง  จํานวน 10 หลัง 0 4,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 
4 ตู้ 

0 15,200 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 2 ชุด 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเตียงพยาบาลสําหรับเด็ก จํานวน 2 
เตียง

0 0 17,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

จัดซื้อชุดเครื่องเลนสนามเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเลนพัฒนาการเด็กหรือ
สื่อการเรียนการสอน  สนามสําหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 8,15

0 0 100,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 209,500 160,000 190,400
รวมงบลงทุน 0 209,500 160,000 190,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แกเด็กเล็ก
หรือนักเรียนสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบขององค์การบริหารสวนตําบลลุ
มพุก 

1,355,320 1,319,000 1,700,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารสวนตําบลลุ
มพุก จํานวน 5 โรงเรียน 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับ
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 1,344,000
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเฟสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง หมูที่ 8 และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหลาฝ้าย หมูที่ 15

0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 1,355,320 1,319,000 1,750,000 1,494,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,355,320 1,319,000 1,750,000 1,494,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,491,527.68 2,576,209.14 3,390,000 4,691,007
รวมแผนงานการศึกษา 4,139,906.4 3,915,557.11 5,710,810 5,571,217

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 167,250 0 0 100 % 22,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -90 % 1,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 99,000 108,000 120,000 440 % 648,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,000 12,000 20,000 0 % 20,000
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เงินอื่น ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 277,250 120,000 160,000 691,320
รวมงบบุคลากร 277,250 120,000 160,000 691,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 93.75 % 155,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -44.44 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 151,000 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 136,000 228,000 250,000 -100 % 0
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว  ประจําปี 2562 

38,685 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว ประจําปี 2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัว
เรือน 

0 76,380 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและสง
เสริมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ
อันตรายในชุมชน 

92,880 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 241,100 165,100 60,000 233.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 508,665 469,480 460,000 505,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 64,967 79,402 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 93,430 164,466 250,000 -60 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,378.71 204,398.61 300,000 0 % 300,000

วัสดุการเกษตร 0 73,800 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 18,000 70,000 -71.43 % 20,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 29,660 29,700 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,320 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 431,755.71 569,766.61 990,000 760,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 940,420.71 1,039,246.61 1,621,000 1,475,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว 
- ดํา)

0 0 0 100 % 200,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 1 ตู้

0 5,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

2,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร  แบบประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

0 0 34,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,600 5,700 34,500 200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการดูแล บํารุงรักษาซอมแซมบอ
เกรอะที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 194,000 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบอเกรอะ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
สวนตําบลลุมพุก

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 194,000 250,000 0
รวมงบลงทุน 18,600 199,700 284,500 200,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
ถวายเป็นพระราชกุศล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
ถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

0 5,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
ถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 

300,000 300,000 300,000 -100 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 300,000 305,000 310,000 305,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 305,000 310,000 305,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,536,270.71 1,663,946.61 2,375,500 2,671,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและระงับโรคติดตอ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000 38,535 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 75,000 38,535 160,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 75,000 38,535 160,000 310,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 75,000 38,535 160,000 310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,611,270.71 1,702,481.61 2,535,500 2,981,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 271,790 314,580 423,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0
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เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 135,630 75,350 150,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,505 4,360 24,000 -100 % 0

เงินอื่น ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 417,925 394,290 659,000 0
รวมงบบุคลากร 417,925 394,290 659,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 4,800 20,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,800 4,800 119,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000 90,000 150,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปีพ.ศ
.2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู
ของประชาชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์ารบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาสังคม 

0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

0 8,212 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,900 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,900 98,212 350,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 25,724 22,810 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3,650 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 25,724 26,460 80,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 10,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 46,424 129,472 569,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 1 ตู้

5,700 0 5,700 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้

4,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

2,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด 

0 33,400 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,800 34,100 5,700 0
รวมงบลงทุน 12,800 34,100 5,700 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในเขต
พื้นที่ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร 

0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 477,149 557,862 1,283,700 0
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 455,025

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 10,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 149,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 630,025
รวมงบบุคลากร 0 0 0 630,025

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 35,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 107,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 
2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู
ของประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาสังคม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000
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รวมค่าใช้สอย 0 0 0 310,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 547,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 32,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,400
รวมงบลงทุน 0 0 0 32,400
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รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,209,425
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 477,149 557,862 1,283,700 1,209,425

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 455,457 490,740 414,000 28.53 % 532,095

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

16,135 8,220 30,000 -50 % 15,000

เงินประจําตําแหนง 41,886 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 270,600 307,920 321,000 3.76 % 333,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,670 10,920 30,000 -33.33 % 20,000

เงินอื่น ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 805,748 859,800 847,000 942,175
รวมงบบุคลากร 805,748 859,800 847,000 942,175

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

59,250 95,450 100,000 10 % 110,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000
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คาเชาบ้าน 10,500 0 50,000 -16 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,750 95,450 185,000 192,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 356,000 245,385 344,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเชาที่ราชพัสดุหรือที่เชาอื่น ๆ 7,145 7,145 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการคาใช้จายในการตรวจสอบเขตใน
การรังวัดแนวเขตที่ดิน

13,320 6,810 100,000 -100 % 0
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โครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตขององค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการตรวจสอบเขตในการรางวัดแนว
เขตที่ดิน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

60,844 0 16,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 721,970 612,550 580,000 3.45 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 1,159,279 871,890 1,080,000 1,010,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 164,881 89,426 140,000 -64.29 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 405,190 299,795 890,000 -77.53 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 501,597 458,477 1,570,000 -84.08 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 18,299.05 12,598.69 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,420 111,320 220,000 -77.27 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,175,387.05 971,616.69 2,850,000 640,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 10,000 0 % 10,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 2,404,416.05 1,938,956.69 4,135,000 1,862,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 8,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 29,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 32,400

จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด 13,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโตีะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 
ชุด

0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 13,800

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 

0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

0 0 5,500 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางานตัวแอล พร้อมตู้ลิ้นชัก 
เมลามีน

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อพัดลม 0 0 0 100 % 2,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อกระบอกเจาะพื้น ฟันเหล็กและแกน
ตอเพิ่มความยาว จํานวน 1 ชุด

7,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต คอลลิ่ง ขนาด 
2,400 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง

30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,000 -100 % 0

จัดซื้อรอกสลิงดึงสายไฟ จํานวน 1 ชุด 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง 27,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อสวานเจาะกระแทก  จํานวน 1 ตัว 20,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น  จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะ Digital   จํานวน 1 ตัว 0 13,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 

21,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด 

0 33,400 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 139,800 86,100 72,200 947,600
รวมงบลงทุน 139,800 86,100 72,200 947,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาให้กับ
หมูบ้านภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนสําหรับกิจการประปาหมู
บ้านภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก  

0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,349,964.05 2,884,856.69 5,254,200 3,751,775
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านลุมพุก ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 266,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านแหลงแป้น ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 294,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านขี้เหล็ก ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 166,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านดอนเขือง ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 390,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 บ้านเหลาฝ้าย ตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

102,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. หมู
ที่ 12 บ้านหนองแสง ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 309,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. หมู
ที่ 13 บ้านรองคํา ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 288,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านโพนแพง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

0 0 324,000 -100 % 0
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โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชน์
หนองสิม หมูที่ 14 บ้านโคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

0 0 183,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชน์
หนองหาบแห บ้านหนองหาบแห หมูที่ 7 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 43,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชน์
ห้วยเขมร บ้านโนนยาง หมูที่ 6 ตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหลาฝ้าย

0 0 260,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 บ้านโคกกลาง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บ้านเหลาฝ้าย ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บ้านโคกกลาง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 286,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 
7 บ้านหนองหาบแห ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 196,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 
7 บ้านหนองหาบแห ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 79,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 
12 บ้านหนองแสง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 283,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู
ที่ 6 บ้านโนนยาง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

0 190,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู
ที่ 6 บ้านโนนยาง ตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 102,000 473,000 3,495,000 0
รวมงบลงทุน 102,000 473,000 3,495,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า/การ
ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานไฟฟ้า  ภายในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

515,467.85 148,218.39 1,000,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า บ้านลุ
มพุก หมูที่ 2 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายเสถียร 
หนูจิตร ถึงบ้านนายใบ ภูจอมขํา

0 0 0 100 % 300,000

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า บ้านเหลา
ฝ้าย หมูที่ 9 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สายห้าแยกนายหวัน 
ดาษดื่น ถึงที่นายทองสี พิมท์ทอง

0 0 0 100 % 375,000

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการขยายเขตประปาให้กับหมูบ้านภาย
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 100 % 150,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมูบ้านภาย
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 515,467.85 148,218.39 1,000,000 1,225,000
รวมงบเงินอุดหนุน 515,467.85 148,218.39 1,000,000 1,225,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 617,467.85 621,218.39 4,495,000 1,225,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการดูแลบํารุงรักษาซอมแซมบอเกรอะ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
สวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บอเกรอะที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 250,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 250,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,967,431.9 3,506,075.08 9,749,200 5,226,775

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์  
ชุมชนสุขใจ

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองและจัดเวทีประชาคม

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 50,000 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการบ้านเมืองไทยสะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมือง
การปกครองและจัดเวทีประชาคม

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการเมืองไทยใสสะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน

11,600 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
ชุมชนสุขใจ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 11,600 0 160,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 11,600 0 160,000 180,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอบรมคุณธรรม ต้นกล้าพลังแผน
ดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 25,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆ ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 11,600 0 160,000 255,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,600 0 210,000 255,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด และ
สร้างความสามัคคี สมานฉันท์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดและ
สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ 

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง 0 0 0 100 % 100,000
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จัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 200,000 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 107,850 135,500 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี พ
.ศ. 2565

0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 
2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันสําคัญทางศาสนา  เชน วันเข้า
พรรษา  วันมาฆบูชา วันวิสาหบูชา 

43,600 31,600 50,000 -100 % 0
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โครงการวันสําคัญทางศาสนา ประจําปี พ.ศ
. 2565

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 151,450 167,100 50,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 151,450 167,100 50,000 180,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจําปี พ.ศ.2564

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี พ.ศ.2562 

8,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง 
สงกรานต์ และประเพณีอื่นๆ ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 100,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ลอยกระทง สงกรานต์และประเพณีอื่นๆใน
ท้องถิ่น หมูที่ 1- หมูที่ 15 ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

15,000 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 23,000 0 110,000 110,000
รวมงบเงินอุดหนุน 23,000 0 110,000 110,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 174,450 167,100 160,000 290,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 174,450 167,100 360,000 490,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขี้เหล็ก หมูที่ 4 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น ยส.ถ. 70 – 089 สายจากที่นายสมปอง 
กิ่งชา ถึงที่นางมะลิวรรณ ไชยนา

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมูที่ 14 ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
ที่นายสุรศักดิ์ แนวบุตร ถึงที่ร้อยตํารวจตรี
สมเกียรติ แนวบุตร

0 0 0 100 % 299,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมูที่ 5 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยส.ถ. 70 – 113 สายจากที่นาย
บรรทม รักษาศรี ถึงระหวางที่ราชพัสดุ

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเขือง หมูที่ 8 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
พิชิต บุญตามทัน ถึงที่นานายสา จําปาแดง

0 0 0 100 % 347,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนแพง หมูที่ 3 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย
ณรงค์ พงษ์สุวรรณ ถึงที่นางอําไพ เรียบร้อย

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านรองคํา หมูที่ 13 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาง
เริ่ม แทงทอง ถึงที่นายคําผล คงดี

0 0 0 100 % 300,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลุมพุก หมูที่ 1 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภา
พร หัตถจรรย์ ถึงที่นางกิ่งแก้ว ภิรมย์รื่น

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแหลงแป้น หมูที่ 10 ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
ที่นายคําพร สานนท์ ถึงที่นายบัวลี ต้นคํา

0 0 0 100 % 300,000

โครงการขยายพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไหล
ทาง (มุมแยก หูช้าง) บ้านโนนยาง หมูที่ 6 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร บริเวณถนนทางเข้าหมูบ้าน

0 0 0 100 % 167,000

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
บ้านหนองแสง หมูที่ 12 ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
ที่นางสาวหมอน พันเดช ถึงนางบุญมี หลัก
ชัย

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
บ้านหนองหาบแห หมูที่ 7 ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
สามแยกโนนตากวาง ถึงโนนตาบอด

0 0 0 100 % 289,000
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พักน้ํา คสล. บ้านสมสะอาด หมูที่ 11 ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางสาวทองใบ ปัญญาใส ถึงที่
นางหมอก กิ่งชา

0 0 0 100 % 250,000

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนยาง หมูที่ 6 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนน
โนนยาง – ลุมพุก ถึงที่นายทน จําปาหอม 
(บางสวน)

0 0 0 100 % 119,000

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลาฝ้าย หมูที่ 15 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากแยก
บ้านนายเคน กกฝ้าย ถึงแยกหน้าบ้านนาย
สําราญ สุขแสน

0 0 0 100 % 231,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนทุกประเภท หมูที่ 1 
– 15 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,002,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,002,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 4,002,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,002,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 104,934 200,000 -0.4 % 199,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 100 % 20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 24,660 0 15,000 149.17 % 37,375

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,910 0 15,000 -93.33 % 1,000

เงินอื่น ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 26,570 104,934 250,000 257,575
รวมงบบุคลากร 26,570 104,934 250,000 257,575

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 45,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทําการ
เกษตรไรนาสวนผสม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดทํา
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์งด
เผาตอซังพืช

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพรระบาดของ
แมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการปลูก
แตงโมอินทรีย์ให้กับเกษตรกรตําบลลุมพุก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพการ
ปลูกแตงโมอินทรีย์ให้กับเกษตรกรตําบลลุ
มพุก

45,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้  อาชีพการปลูก
แตงโมอินทรีย์  ให้กับเกษตรกรตําบลลุมพุก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การทําการเกษตร
ไรนาสวนผสม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ

0 42,150 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และการจัดทํา
แปลงสาธิตการปลูกไผตงอินโดจีน

0 0 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์งดเผา
ตอซังพืช

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพรระบาดของแมลงหรือ
ศัตรูพืชทุกชนิด

0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 15,674 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 45,300 57,824 260,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,978 70,000 -71.43 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 145,600 18,290 235,000 -65.96 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 14,000 10,000 50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 145,600 62,268 365,000 165,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 190,900 120,092 690,000 490,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 29,700 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 19,000

จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

0 0 34,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 76,200 23,300
รวมงบลงทุน 0 0 76,200 23,300

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 217,470 225,026 1,016,200 770,875
รวมแผนงานการเกษตร 217,470 225,026 1,016,200 770,875
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 38,780 0 200,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 38,780 0 300,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 265,909 408,885 940,000 -68.09 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 50,000 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 265,909 408,885 1,010,000 480,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 89,810.94 190,000 -47.37 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 89,810.94 190,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 304,689 498,695.94 1,500,000 1,080,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน  จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 9,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล แบบซัมเมอร์ส 
ขนาด2 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง

0 0 56,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดกรองสนิมระบบประปาหมูบ้าน  
บ้านขี้เหล็ก  หมูที่ 4 

170,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดถาดฟอกอากาศระบบประปาหมู
บ้าน  บ้านขี้เหล็ก  หมูที่ 4 

27,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 197,000 0 65,000 50,000
รวมงบลงทุน 197,000 0 65,000 50,000

รวมงานกิจการประปา 501,689 498,695.94 1,565,000 1,130,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 501,689 498,695.94 1,565,000 1,130,000

รวมทุกแผนงาน 38,755,895.94 39,276,780.59 60,400,000 59,000,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:24 หน้า : 84/84



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อําเภอคําเขื่อนแกว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,302,328 บาท
งบกลาง รวม 18,302,328 บาท

งบกลาง รวม 18,302,328 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 228,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางและเงินเพิ่มพนักงานจาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไข
เพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จาง ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยใชฐานขอมูลตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม รวม
ทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยความพิการ โดยใชฐานขอมูลตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส โดยใชฐานขอมูลตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
 - เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินสํารองจาย จํานวน 407,708 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวน
รวม เชน อุทกภัย  ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย โรค
ติดตอ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 520,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ในอัตรารอยละสองของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุด
หนุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม, กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
ประจําปี 2565

จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ ตามขอตกลงระหวางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก สมทบจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของเงินอุดหนุน
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ลาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,423,760 บาท

งบบุคลากร รวม 7,338,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแก นายก/รองนายก อบต. รวม 3
 อัตรา ไดแก
1. นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
2. รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท/เดือน เป็น
เงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก นายก/รอง
นายก อบต. รวม 3 อัตรา ไดแก
1. นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
2. รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาทตอเดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายก/รองนายก อบต
. รวม 3 อัตรา ไดแก
1. นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
2. รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต
. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,750,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ รวม 31 อัตรา ไดแก
1. ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
2. รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160
 บาท
3. สมาชิกสภาฯ จํานวน 28 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน เป็น
เงิน 2,419,200 บาท
และ 4. เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,903,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,862,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ไดแก
  1. ปลัด อบต. เป็นเงิน 697,560 บาท
  2. หัวหนาสํานักปลัด เป็นเงิน 418,080 บาท
  3. นักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 344,160 บาท
  4. นักจัดการบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 402,720 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงสายงานบริหารและสายงานอํานวยการ จํานวน 2
 อัตรา ไดแก
  1. ปลัด อบต. เป็นเงิน 84,000 บาท
  2. หัวหนาสํานักปลัด เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,604,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 13 อัตรา ไดแก
  1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (จางภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 331,320 บาท
  2. พนักงานขับรถยนต (จางภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 301,200 บาท
  3. พนักงานขับรถยนต (จางทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา เป็น
เงิน 540,000 บาท
  4. คนงานทั่วไป (จางทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000
 บาท
  5. นักการภารโรง (จางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 13 อัตรา ไดแก
  1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (จางภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา
  2. พนักงานขับรถยนต (จางภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา
  3. พนักงานขับรถยนต (จางทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
  4. คนงานทั่วไป (จางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
  5. นักการภารโรง (จางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,815,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 440,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล (โดยตั้งจายรวมทุกรายการและสามารถเบิกจายโดยถั่ว
เฉลี่ยแตละรายการได) ดังนี้
  1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานบริหารทั่ว
ไป เป็นเงิน 200,000 บาท
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน ตามหลักเกณฑที่
กําหนด เป็นเงิน 150,000 บาท
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทอง
ถิ่น ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,970,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาธรรมเนียมในการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอย หรือคา
ธรรมเนียมอื่น และคาลงทะเบียนตางๆ
  2. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  4. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของสํานักงานปลัด ตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
  5. คาจางเหมาปรับปรุงเว็บไซด และคาจดทะเบียนโดเมนเนม
 และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเว็บไซดขององคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก
  6. คาโฆษณาและเผยแพร เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ
  7. คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
  8. คาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก
เอนกประสงค รถยนตบรรทุกขยะ รถกูภัย ฯลฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก
  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:47 หนา : 12/150



โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน คาป้าย
ปิดประกาศเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้ง คาแบบพิมพ
ในการเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดฝึกอบรมใหแกเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานเลือกตั้ง คาวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึก
อบรม ฯลฯ  (ไมรวมคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562, ระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือก
ตั้งทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก, หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร ที่ ลต
 (ยส) 0002/ว195 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียม
การจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดู
งานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน คาป้ายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหาร คาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ แผนพับ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร องคการบริหารสวน
ตําบล และประชาชนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล และ
ประชาชนทั่วไป เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาที่
พัก คาพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 835,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ขยะ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก ผาปูโตะ จาน ถวยชาม ชอน
สอม ถาด โองน้ํา กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ลอ ยางรถยนต สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน หมอน้ํา หัวเทียน เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ชุดเกียรรถ ไฟ
หนา ไฟเบรก กันชนรถยนต น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก และไฟฟ้าสายดับประจําหมูบานภายในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก และโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับผูมีสิทธิ์ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมโอน
เงิน GFMIS ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต คาเขาคูสายอินเตอร
เน็ตตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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งบลงทุน รวม 260,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 260,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 50 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
  2) เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
  3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยาย ได
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล * จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
     2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทํา
สีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว ในโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:48 หนา : 23/150



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 446,480 บาท
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ไดแก นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,610,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,489,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,489,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 899,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ไดแก
  1. ผูอํานวยการกองคลัง เป็นเงิน 115,710 บาท
  2. หัวหนาฝ่ายการเงิน เป็นเงิน 440,640 บาท
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นเงิน 218,400 บาท
  4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 49,950 บาท
  5. เจาพนักงานจัดเก็บรายได เป็นเงิน 37,410 บาท
  6. เจาพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 37,410 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 28,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงสายงานบริหารและสายงานอํานวยการ จํานวน 2
 อัตรา ไดแก
  1. ผูอํานวยการกองคลัง เป็นเงิน 10,500 บาท
  2. หัวหนาฝ่ายการเงิน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 523,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 3 อัตรา ไดแก
  1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (จางภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 182,760 บาท
  2. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (จางภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 154,680 บาท
  3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (จางภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 186,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 3 อัตรา ไดแก
  1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (จางภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
  2. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (จางภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
  3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (จางภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาธรรมเนียมในการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอย หรือคา
ธรรมเนียมอื่น และคาลงทะเบียนตางๆ
  2. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  4. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของกองคลัง ตามที่ผูบังคับบัญชามอบ
หมาย
  5. คาจางเหมาปรับปรุงเว็บไซด และคาจดทะเบียนโดเมนเนม
 และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเว็บไซดขององคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก
  6. คาโฆษณาและเผยแพร เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ
  7. คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
  8. คาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก
เอนกประสงค รถยนตบรรทุกขยะ รถกูภัย ฯลฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:48 หนา : 31/150



โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี ใน
การจัดหาสื่อสิ่งพิมพตางๆ เผยแพรใหกับประชาชนไดทราบและ
ตระหนักถึงความสําคัญ เชน ป้ายประชาสัมพันธ วารสารแผน
พับ เอกสารใหความรูตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ขยะ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก ผาปูโตะ จาน ถวยชาม ชอน
สอม ถาด โองน้ํา กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ลอ ยางรถยนต สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน หมอน้ํา หัวเทียน เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ชุดเกียรรถ ไฟ
หนา ไฟเบรก กันชนรถยนต น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:48 หนา : 35/150



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมโอน
เงิน GFMIS ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต คาเขาคูสายอินเตอร
เน็ตตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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งบลงทุน รวม 121,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานเบาะหนังสังเคราะห ลา
เบอร สไตลโมเดิรน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  - เกาอี้สํานักงานเบาะหนังสังเคราะห ลาเบอร สไตลโมเดิรน
  - ขนาด W66 x D65 x H107 ซม.
  - เกาอี้เบาะและพนักพิงทําจากหนังสังเคราะหเกรด A
  - สามารถปรับระดับได
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่ําติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
  8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม
ต่ํากว่ํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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จัดซื้อโตะทํางานตัวแอล พรอมตูลิ้นชัก เมลามีน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานตัว
แอล ขนาด 180W1*140W2 cm. พรอมตูลิ้นชัก เมลา
มีน จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  - ชุดโตะทํางานตัวแอลประกอบดวย
     (1) โตะทํางานโลง 120W*60D*75H ซม.
     (2) โตะคอมพิวเตอร 80 cm.
     (3) แผนไมเขามุม 60*60 cm.1 แผน
     (4) ตู 3 ลิ้นชักใตโตะ/ปิด
     (5) ผิวเมลามีน กันรอน กันชื้น
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB4
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล * จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
     2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทํา
สีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 404,200 บาท
งบบุคลากร รวม 219,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 219,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 199,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  อัตรา ไดแก นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก สีเทาขาว จํานวน 2
 หลังๆ ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  - ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู 4 ฟุต)
  - ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติกแบบฝัง พรอม
กุญแจล็อค
  - รางเลื่อนเปิด–ปิด สะดวก เบาแรง ลื่นไมสะดุด
  - แผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน
  - สีเทาขาว
  - ขนาด (กวางxลึกxสูง) 120x45x75 ซม.
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB4
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,125,760 บาท

งบบุคลากร รวม 542,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 542,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 296,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ไดแก เจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 2 อัตรา ไดแก พนักงานดับเพลิง (จางทั่ว
ไป) จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 2 อัตรา ไดแก พนักงานดับเพลิง (จางทั่ว
ไป) จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 902,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล (โดยตั้งจายรวมทุกรายการและสามารถเบิกจายโดยถั่ว
เฉลี่ยแตละรายการได) ดังนี้
  1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น เป็นเงิน 25,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  2. เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นเงิน 70,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการดานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คา
จางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ หรือจางบริการอื่นๆ เพื่อใหได
มาซึ่งบริการสาธารณะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาเอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตและ
ปีใหม พ.ศ. 2565

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหม พ.ศ. 2565 เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาที่
พัก คาพาหนะ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมหนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกูภัย เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาวิทยากร คาที่
พัก คาพาหนะ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง ฯลฯ
- เป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่องหลัก
เกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ. 2553, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2103 ลงวันที่ 8
 เมษายน 2563

โครงการสงเสริมกิจกรรมภารกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแหง
ชาติ ป่าหนองแดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแลง)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมภารกิจ
ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ ป่าหนองแดง ป่าดงมะ
พริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแลง) เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ลอ ยางรถยนต สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน หมอน้ํา หัวเทียน เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ชุดเกียรรถ ไฟ
หนา ไฟเบรก กันชนรถยนต น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เครื่องหมายตางๆ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) และวัสดุที่เกี่ยวของกับ
กลอง CCTV ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อม
กับรถดับเพลิง) ทอสายสง สายดับเพลิง อุปกรณในการระงับ
อัคคีภัย ถังดับเพลิง(รวมทั้งการผงเคมีดับเพลิง) ลูกบอลดับ
เพลิง น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 2,671,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,671,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จํานวน 2,633,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
     (1) จุน้ําไดไมนอยกว่ํา 6,000 ลิตร
     (2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากว่ํา 12,000
 กิโลกรัม
     (3) เป็นราคาพรอมปั๊มและอุปกรณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ราคาเครื่องละ 9,000
 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้
  - น้ําหนัก 3.9 กิโลกรัม
  - ขนาดบารโซ 12 นิ้ว
  - 1 แรงมา
  - เครื่อง 2 จังหวะ
  - ถังน้ํามันเบนซิน 0.25 ลิตร
  - ถังน้ํามันเลี้ยงโซ 0.15 ลิตร
  - มีระบบโซเร็ว Tensioning
***เนื่องจากความยาวของบารโซขนาด 12 นิ้ว 1 แรงมา จึงเป็น
เลื่อยยนตที่ถูกกฎหมาย ไมตองขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตอีก
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทํา
สีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว ในโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่วาการอําเภอคําเขื่อน
แกว ที่ ยส 0318.12/ว924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน กระจกโคงมน กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร ป้ายเตือน แผนป้ายจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 880,210 บาท

งบบุคลากร รวม 127,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 127,210 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 115,710 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงสายงานบริหารและสายงานอํานวยการ จํานวน 1
 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 747,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแกเงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาจางเหมาบริการ เชน ทําความสะอาด ซอมแซม ฯลฯ
  2. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของกองการศึกษาฯ ตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิตอาสาตําบลลุมพุก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภา
เยาวชนจิตอาสาตําบลลุมพุก เชน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ 2564

โครงการเขาคายพุทธบุตร – พุทธธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเขาคายพุทธบุตร – พุทธ
ธรรม เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาที่พัก คา
พาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาของรางวัล คา
อาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรเมน
ทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนิน
การหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลลุมพุก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
อาหาร คาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานสรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
สรางสังคมแหงการเรียนรู เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:48 หนา : 66/150



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ขยะ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก ผาปูโตะ จาน ถวยชาม ชอน
สอม ถาด โองน้ํา กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ลอ ยางรถยนต สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน หมอน้ํา หัวเทียน เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ชุดเกียรรถ ไฟ
หนา ไฟเบรก กันชนรถยนต น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมโอน
เงิน GFMIS ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

งบเงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว ในโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ตามหนังสือที่วาการอําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,691,007 บาท
งบบุคลากร รวม 1,102,775 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,102,775 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 685,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2
 อัตรา ไดแก ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา (จากเงินอุดหนุนสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน 2 อัตรา ไดแก ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 313,495 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 3 อัตรา ไดแก
  1. ผูดูแลเด็กเล็ก (จางภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 205,495 บาท
  2. ผูดูแลเด็กเล็ก (จางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 3 อัตรา ไดแก
  1. ผูดูแลเด็กเล็ก (จางภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา
  2. ผูดูแลเด็กเล็ก (จางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบดําเนินงาน รวม 1,903,832 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:48 หนา : 71/150



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 639,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาจางเหมาบริการ เชน ทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ซอมแซม ฯลฯ
  2. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตามที่ผูบังคับ
บัญชามอบหมาย
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:48 หนา : 72/150



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายโครงการฯ คาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาถวยรางวัล และของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู
ดูแลเด็ก เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการสงเสริมทักษะผูเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมทักษะผูเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว) สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 113,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอนรายหัว)สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอน
เขือง หมูที่ 8 จํานวน 15 คน และเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเหลาฝ้าย หมูที่ 15 จํานวน 25 คน รวมเป็น 40 คน ดังนี้
  1. คาจัดการเรียนการสอน อัตรา 1,700 บาท/คน/ปี
  2. คาหนังสือเรียน อัตรา 200 บาท/คน/ปี
  3. คาอุปกรณการเรียน อัตรา 200 บาท/คน/ปี
  4. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/คน/ปี
  5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา 430 บาท/คน/ปี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 205,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานดอนเขือง หมูที่ 8 จํานวน 15 คน และเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15 จํานวน 25 คน รวม
เป็น 40 คนๆ ละ 21 บาท เป็นจํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,019,832 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 739,832 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ขยะ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก ผาปูโตะ จาน ถวยชาม ชอน
สอม ถาด โองน้ํา กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
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เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก จํานวน 689,832 บาท ดังนี้
  2.1 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎรอุปถัมภ จํานวน 55
 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 105,391 บาท
  2.2 โรงเรียนบานแหลงแป้น จํานวน 65 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 124,553 บาท
  2.3 โรงเรียนบานเหลาฝ้าย จํานวน 85 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 162,877 บาท
  2.4 โรงเรียนบานโนนหนองแฝก จํานวน 65 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 124,553 บาท
  2.5 โรงเรียนบานโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค) จํานวน 50
 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 95,810 บาท
  2.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขือง หมูที่ 8 จํานวน 15
 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 28,743 บาท
  2.7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15 จํานวน 25
 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 47,905 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:48 หนา : 77/150



- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร เชน คราดซี่พรวนดิน เครื่องดัก
แมลง มีดตัดตนไม ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุ ผาใบหรือพลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา เชน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อ
การเรียนการสอนทําดวยพลาสติก กระดานไวทบอรด แปรงลบ
กระดาน ปากกาไวทบอรด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอน
เขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอน
เขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต คาเขาคูสายอินเตอร
เน็ตตําบล ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขือง หมูที่ 8
 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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งบลงทุน รวม 190,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่ําติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
  8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม
ต่ํากว่ํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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จัดซื้อชุดโตะรับประทานอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโตะรับประทานอาหารสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขือง หมูที่ 8 และเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 2,800 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  - ชุดโตะรับประทานอาหารประกอบดวย
     (1) โตะขนาดไมนอยกวา (ยาวxกวางxสูง) 120x60x50
 ซม. จํานวน 1 ตัว
     (2) มานั่งยาวขนาดไมนอยกวา (ยาวxกวางxสูง) 120x30x30
 ซม. จํานวน 2 ตัว
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

ครุภัณฑสนาม

จัดซื้อชุดเครื่องเลนสนามเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเลนสนามเด็กเล็กสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขือง หมูที่ 8 และเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทํา
สีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,494,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,494,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 1,344,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก ดังนี้
  1. โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎรอุปถัมภ จํานวน 55 คนๆ ละ 21
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 231,000 บาท
  2. โรงเรียนบานแหลงแป้น จํานวน 65 คนๆ ละ 21
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 273,000 บาท
  3. โรงเรียนบานเหลาฝ้าย จํานวน 85 คนๆ ละ 21
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 357,000 บาท
  4. โรงเรียนบานโนนหนองแฝก จํานวน 65 คนๆ ละ 21
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 273,000 บาท
  5. โรงเรียนบานโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค) จํานวน 50
 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 210,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเฟสไฟฟ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขือง หมูที่ 8 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาคํา
เขื่อนแกว ตามโครงการขยายเฟสไฟฟ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ดอนเขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,671,320 บาท

งบบุคลากร รวม 691,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 691,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 22,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ไดแก เจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 6 อัตรา ไดแก
  1. พนักงานสาธารณสุข (จางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 108,000 บาท
  2. คนงานประจํารถขยะ (จางทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา เป็น
เงิน 540,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 6 อัตรา ไดแก
  1. พนักงานสาธารณสุข (จางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
  2. คนงานประจํารถขยะ (จางทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 155,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล (โดยตั้งจายรวมทุกรายการและสามารถเบิกจายโดยถั่ว
เฉลี่ยแตละรายการได) ดังนี้
  1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 35,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  2. เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาธรรมเนียมในการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอย หรือคา
ธรรมเนียมอื่น และคาลงทะเบียนตางๆ
  2. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  4. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตาม
ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
  5. คาจางเหมาปรับปรุงเว็บไซด และคาจดทะเบียนโดเมนเนม
 และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเว็บไซดขององคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก
  6. คาโฆษณาและเผยแพร เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ
  7. คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
  8. คาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก
เอนกประสงค รถยนตบรรทุกขยะ รถกูภัย ฯลฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานสวนตําบล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการตรวจสุขภาพประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกณ คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ขยะ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก ผาปูโตะ จาน ถวยชาม ชอน
สอม ถาด โองน้ํา กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ลอ ยางรถยนต สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน หมอน้ํา หัวเทียน เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ชุดเกียรรถ ไฟ
หนา ไฟเบรก กันชนรถยนต น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร เชน คราดซี่พรวนดิน เครื่องดัก
แมลง มีดตัดตนไม ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุ ผาใบหรือพลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:49 หนา : 91/150



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เครื่องหมายตางๆ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมโอน
เงิน GFMIS ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต คาเขาคูสายอินเตอร
เน็ตตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 50 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
  2) เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
  3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยาย ได
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 305,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 305,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว ในโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราช
กุศล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่วาการอําเภอ
คําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตามพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 15 หมูบานๆ ละ 20,000.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการ
ขยะในครัวเรือน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมใหความรูในการคัด
แยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน เชน คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมใหความรูและรณรงคการป้องกันและแกไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูและรณรงค
การป้องกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เชน คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมใหความรูและรณรงคป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูและ
รณรงคป้องกันและระงับโรคติดตอ ไดแก โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid - 19), โรคไขเลือดออก, โรคพิษสุนัขบา เป็น
ตน โดยจายเป็นคาป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธรณรงค คา
เอกสารประชาสัมพันธรณรงค คาวัสดุอุปกณ คาวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการรณรงคกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส เชน คาป้ายรณรงค คาเอกสารประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คาวัคซีนพรอมวัสดุอุปกรณในการฉีด ใหกับสุนัข
และแมวในพื้นที่ตําบลลุมพุก คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 มาตรา 67 (3) แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาและ
เวชภัณฑ เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,209,425 บาท

งบบุคลากร รวม 630,025 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,025 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 455,025 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ไดแก
  1. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 112,305 บาท
  2. นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 342,720 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงสายงานบริหารและสายงานอํานวยการ จํานวน 1
 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน (จางภารกิจ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (จาง
ภารกิจ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 547,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาซอม
บํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน
  2. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม ตามที่ผูบังคับ
บัญชามอบหมาย
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันผูสูง
อายุ ประจําปี พ.ศ. 2565 เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุ
ปกณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาของ
รางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข เพื่อแกไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข เพื่อ
แกไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยูของ
ประชาชน เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกณ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง คาของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เชน คา
ป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมใหความรูกับประชาชนในการแกไขปัญหาสังคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูกับ
ประชาชนในการแกไขปัญหาสังคม เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุ
อุปกณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาส

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูง
อายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส เชน คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุ
ปกณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ขยะ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก ผาปูโตะ จาน ถวยชาม ชอน
สอม ถาด โองน้ํา กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมโอน
เงิน GFMIS ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต คาเขาคูสายอินเตอร
เน็ตตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่ําติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
  8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม
ต่ํากว่ํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,751,775 บาท

งบบุคลากร รวม 942,175 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 942,175 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 532,095 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ไดแก
  1. ผูอํานวยการกองชาง เป็นเงิน 411,480 บาท
  2. นายชางโยธา เป็นเงิน 79,335 บาท
  3. ชางไฟฟ้า เป็นเงิน 41,280 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ดํารง
ตําแหนงสายงานบริหารและสายงานอํานวยการ จํานวน 1
 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 333,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 2 อัตรา ไดแก
  1. ผูชวยนายชางโยธา (จางภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 167,400 บาท
  2. ผูชวยนายชางไฟฟ้า (จางภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 165,680 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 2 อัตรา ไดแก
  1. ผูชวยนายชางโยธา (จางภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
  2. ผูชวยนายชางไฟฟ้า (จางภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,862,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล (โดยตั้งจายรวมทุกรายการและสามารถเบิกจายโดยถั่ว
เฉลี่ยแตละรายการได) ดังนี้
  1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น เป็นเงิน 75,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นเงิน  35,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายพิมพเขียว ฯลฯ
  2. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
  3. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาลางฟิลม อัดภาพ คาจาง
เหมาแบกสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
  4. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ เป็นตน
  5. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของสํานักกองชาง ตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
  6. คาจางเหมาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า
  7. คาจางเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
  8. คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาที่ดิน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ
  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดทําคาพิกัดแนวเขต
ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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โครงการตรวจสอบเขตในการรางวัดแนวเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการรางวัดแนวเขตที่ดินเพื่อ
ตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชนที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ขยะ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก ผาปูโตะ จาน ถวยชาม ชอน
สอม ถาด โองน้ํา กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ํารอน สายยางฉีดน้ํา ถัง
ขยะ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ลอ ยางรถยนต สายไมล เพลา ตลับลูก
ปน หมอน้ํา หัวเทียน เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง ชุดเกียรรถ ไฟ
หนา ไฟเบรก กันชนรถยนต น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมโอน
เงิน GFMIS ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต คาเขาคูสายอินเตอร
เน็ตตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

งบลงทุน รวม 947,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 947,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานเบาะหนังสังเคราะห ลา
เบอร สไตลโมเดิรน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  - เกาอี้สํานักงานเบาะหนังสังเคราะห ลาเบอร สไตลโมเดิรน
  - ขนาด W66 x D65 x H107 ซม.
  - เกาอี้เบาะและพนักพิงทําจากหนังสังเคราะหเกรด A
  - สามารถปรับระดับได
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่ําติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
  8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม
ต่ํากว่ํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ราคาหลังละ 6,900
 บาท จํานวน 2 หลัง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) มีหูลิ้นชัก
  2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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จัดซื้อโตะทํางานตัวแอล พรอมตูลิ้นชัก เมลามีน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานตัว
แอล ขนาด 180W1*140W2 cm. พรอมตูลิ้นชัก เมลา
มีน จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- ชุดโตะทํางานตัวแอลประกอบดวย
     (1) โตะทํางานโลง 120W*60D*75H ซม.
     (2) โตะคอมพิวเตอร 80 cm.
     (3) แผนไมเขามุม 60*60 cm.1 แผน
     (4) ตู 3 ลิ้นชักใตโตะ/ปิด
     (5) ผิวเมลามีน กันรอน กันชื้น
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

จัดซื้อพัดลม จํานวน 2,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 1,200 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  - ขนาด 18 นิ้ว
  - ใหแรงลมเต็มกําลัง
  - สามารถปรับระดับความแรงได 3 ระดับ
  - แข็งแรง ทนทาน อายุการใชงานยาวนาน
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 854,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  (1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
  (2) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
  (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทํา
สีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,225,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,225,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,225,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า บานลุมพุก หมูที่ 2 ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากบานนายเสถียร หนูจิตร 
ถึงบานนายใบ ภูจอมขํา

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาคํา
เขื่อนแกว ตามโครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า บานลุมพุก หมู
ที่ 2 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากบาน
นายเสถียร หนูจิตร ถึงบานนายใบ ภูจอมขํา ระยะทาง 800 เมตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 66
 ลําดับที่ 17

โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า บานเหลาฝ้าย หมูที่ 9 ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายหาแยกนายหวัน ดาษดื่น ถึงที่
นายทองสี พิมททอง

จํานวน 375,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาคํา
เขื่อนแกว ตามโครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า บานเหลา
ฝ้าย หมูที่ 9 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สาย
หาแยกนายหวัน ดาษดื่น ถึงที่นายทองสี พิมททอง ระยะ
ทาง 1,000 เมตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 80
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โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับงานไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาคํา
เขื่อนแกว ตามโครงการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสาย
ดับ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 154

โครงการขยายเขตประปาใหกับหมูบานภายในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมิภาค สาขามหา
ชนะชัย ตามโครงการขยายเขตประปาใหกับหมูบานภายในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 155

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมูบานภายในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกิจการประปาหมูบานภายในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก ตามโครงการอุดหนุน
กิจการประปาหมูบานภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 155
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 250,000 บาท
งบลงทุน รวม 250,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการดูแลบํารุงรักษาซอมแซมบอเกรอะที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาซอมแซม
บอเกรอะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก ใหอยูในสภาพที่ใชการไดตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอเกรอะที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบอ
เกรอะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก ใหมีความสวยงาม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาป้ายโครงการ คา
เอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการบานเมืองไทยสะอาดปราศจากคอรัปชั่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบานเมืองไทย
สะอาดปราศจากคอรัปชั่น เชน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาเอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ เชน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
เอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมใหความรูทางการเมืองการปกครองและจัดเวที
ประชาคม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมใหความรูทางการ
เมืองการปกครองและจัดเวทีประชาคม เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการรณรงคหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และการ
จัดระเบียบสังคม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และการจัดระเบียบ
สังคม เชน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาเอกสาร
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
พัฒนาชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนพัฒนาชุมชน เชน คาป้าย
โครงการ คาเอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาน้ํา
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสรางความปรองดอง สมานฉันท ชุมชนสุขใจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความ
ปรองดอง สมานฉันท ชุมชนสุขใจ เชน คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาเอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอบรมคุณธรรม ตนกลาพลังแผนดิน เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว ในโครงการอบรมคุณธรรม ตนกลาพลังแผนดิน เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 ตามหนังสือที่วาการอําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12
/ว924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนกลุมอาชีพตางๆ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก เป็นคาใชจายในการดําเนินการของกลุมอาชีพตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด และสรางความสามัคคี 
สมานฉันท

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด และสรางความสามัคคี สมานฉันท เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คากรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล คา
ของรางวัล คาเงินรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน ตาขายกีฬา ไมตีปิงปอง ไม
แบดมินตัน เชือกกระโดด ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูก
ฟุตบอล ตระกรอ นกหวีด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน
- สืบราคาตามทองตลาด (เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันลอย
กระทง ประจําปี พ.ศ. 2565 เชน คาป้ายโครงการ คาสถานที่ คา
ของรางวัล คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวัน
สงกรานต ประจําปี พ.ศ. 2565 เชน คาป้ายโครงการ คาสถาน
ที่ คาของรางวัล คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการวันสําคัญทางศาสนา ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา ประจําปี พ.ศ. 2565 เชน วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว ในโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด
ยโสธร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่วาการ
อําเภอคําเขื่อนแกว ที่ ยส 0318.12/ว924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง สงกรานต และประเพณี
อื่นๆ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ลอยกระทง สงกรานต และประเพณีอื่นๆ จํานวน 15 หมูบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,002,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,002,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,002,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขี้เหล็ก หมูที่ 4 ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงทองถิ่น ยส
.ถ. 70 – 089 สายจากที่นายสมปอง กิ่งชา ถึงที่นางมะลิวรรณ ไชย
นา

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานขี้เหล็ก หมูที่ 4 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงทองถิ่น ยส.ถ. 70 – 089
 สายจากที่นายสมปอง กิ่งชา ถึงที่นางมะลิวรรณ ไชยนา ผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 532 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง
ขางละ 0.00 - 0.20 เมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาและ
แบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 44

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง หมูที่ 14 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายสุ
รศักดิ์ แนวบุตร ถึงที่รอยตํารวจตรีสมเกียรติ แนวบุตร

จํานวน 299,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง หมูที่ 14 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายสุรศักดิ์ แนวบุตร ถึงที่
รอยตํารวจตรีสมเกียรติ แนวบุตร ผิวจราจรกวาง 3
 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล
. ไมนอยกวา 522 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรังขางละ 0.00 -
 0.20 เมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 126
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง หมูที่ 5 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงทอง
ถิ่น ยส.ถ. 70 – 113 สายจากที่นายบรรทม รักษาศรี ถึงระหวางที่
ราชพัสดุ

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง หมูที่ 5 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงทองถิ่น ยส.ถ. 70 – 113
 สายจากที่นายบรรทม รักษาศรี ถึงระหวางที่ราชพัสดุ ผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร คสล. ไมนอยกวา 515 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง
ขางละ 0.00 - 0.20 เมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาและ
แบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 52

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนเขือง หมูที่ 8 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายพิชิต 
บุญตามทัน ถึงที่นานายสา จําปาแดง

จํานวน 347,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนเขือง หมูที่ 8 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายพิชิต บุญตามทัน ถึงที่นา
นายสา จําปาแดง ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรังขางละ 0.00 - 0.20
 เมตร วางทอระบายน้ําทอกลมขนาด ? 0.40 ม. มอก. ชั้น 3
 จํานวน 8 ทอน พรอมยาแนวรอยตอและฝังกลบใหเรียบ
รอย ตามรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 74
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพนแพง หมูที่ 3 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายณรงค 
พงษสุวรรณ ถึงที่นางอําไพ เรียบรอย

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพนแพง หมูที่ 3 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายณรงค พงษสุวรรณ ถึงที่
นางอําไพ เรียบรอย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 133
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอย
กวา 532 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรังขางละ 0.00 - 0.20
 เมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 27

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองคํา หมูที่ 13 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางเริ่ม 
แทงทอง ถึงที่นายคําผล คงดี

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองคํา หมูที่ 13 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางเริ่ม แทงทอง ถึงที่นายคํา
ผล คงดี ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 532 ตาราง
เมตร ไหลทางลงดินลูกรังขางละ 0.00 - 0.20 เมตร ตามราย
ละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 118
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานลุมพุก หมูที่ 1 ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภาพร หัตถ
จรรย ถึงที่นางกิ่งแกว ภิรมยรื่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานลุมพุก หมูที่ 1 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภาพร หัตถจรรย ถึงที่
นางกิ่งแกว ภิรมยรื่น ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 133
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอย
กวา 532 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรังขางละ 0.00 - 0.20
 เมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแหลงแป้น หมูที่ 10 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายคําพร 
สานนท ถึงที่นายบัวลี ตนคํา

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแหลงแป้น หมูที่ 10 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายคําพร สานนท ถึงที่นาย
บัวลี ตนคํา ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 515 ตาราง
เมตร ไหลทางลงดินลูกรังขางละ 0.00 - 0.20 เมตร ตามราย
ละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
ลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 90
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โครงการขยายพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไหลทาง (มุมแยก หูชาง) บาน
โนนยาง หมูที่ 6 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
บริเวณถนนทางเขาหมูบาน

จํานวน 167,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขยายพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กไหลทาง (มุมแยก หูชาง) บานโนนยาง หมูที่ 6 ตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร บริเวณถนนทางเขาหมู
บาน มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวา 306 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 53

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บานหนองแสง หมูที่ 12 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาว
หมอน พันเดช ถึงนางบุญมี หลักชัย

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยลงหินคลุก บานหนองแสง หมูที่ 12 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวหมอน พันเดช ถึงนาง
บุญมี หลักชัย ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 216 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับเกลี่ยใหเรียบรอยตลอดสาย ตามรายละเอียด
ประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
กําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 107
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โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บานหนองหาบแห หมูที่ 7 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากสามแยก
โนนตากวาง ถึงโนนตาบอด

จํานวน 289,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยลงหินคลุก บานหนองหาบแห หมูที่ 7 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากสามแยกโนนตากวาง ถึงโนน
ตาบอด ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 208 ลบ.ม พรอมเกรด
ปรับเกลี่ยใหเรียบรอยตลอดสาย ตามรายละเอียดประมาณราคา
และแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 86
 ลําดับที่ 63

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล. บานสม
สะอาด หมูที่ 11 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางสาวทองใบ ปัญญาใส ถึงที่นางหมอก กิ่งชา

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. พรอมบอพักน้ํา คสล. บานสมสะอาด หมูที่ 11 ตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวทอง
ใบ ปัญญาใส ถึงที่นางหมอก กิ่งชา วางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด ? 0.30 x 1.00 จํานวน 150 ทอน พรอมยาแนวรอยตอ
ทอใหเรียบรอย เทคอนกรีตทับทอระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.80
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 120 ตารางเมตร บอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.50 x 0.50
 ลึก 0.60 เมตร พรอมฝาปิดเหล็กแบน ขนาด 1? หนา 9 มม
. จํานวน 15 บอ และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 1.00 x 1.00
 เมตร ลึก 1.00 เมตร พรอมฝาปิดเหล็กแบน ขนาด 1? หนา 9
 มม. จํานวน 1 บอ ตามรายละเอียดประมาณราคาและแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 102
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โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนยาง หมูที่ 6 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากถนนโนนยาง 
– ลุมพุก ถึงที่นายทน จําปาหอม (บางสวน)

จํานวน 119,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนยาง หมูที่ 6 ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากถนนโนนยาง – ลุมพุก ถึงที่นาย
ทน จําปาหอม (บางสวน) ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 55
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไมนอย
กวา 220 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรังขางละ 0.00 - 0.20
 เมตร ตามรายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 55

โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเหลาฝ้าย หมูที่ 15 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากแยกบาน
นายเคน กกฝ้าย ถึงแยกหนาบานนายสําราญ สุขแสน

จํานวน 231,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานเหลาฝ้าย หมูที่ 15 ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากแยกบานนายเคน กกฝ้าย ถึง
แยกหนาบานนายสําราญ สุขแสน ผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล
. ไมนอยกวา 428 ตารางเมตร พรอมเทคอนกรีตเสริมบอพักน้ํา
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 10 บอ ตามรายละเอียด
ประมาณราคาและแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
กําหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 138
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนทุกประเภท หมูที่ 1 – 15 ภายในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซมถนนทุก
ประเภท เชน ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล
.), ถนนหินคลุก, ถนนลูกรัง, ถนนดินถม หมูที่ 1 – 15 ภายในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 125
 ลําดับที่ 153

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 770,875 บาท

งบบุคลากร รวม 257,575 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 257,575 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 199,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ไดแก นักวิชาการ
เกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานสวน
ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 37,375 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทน จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงานการ
เกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่น (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ที่อยูในงานสงเสริมการ
เกษตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับ
เงินคาเชาบาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา ผูมีสิทธิเบิกจายได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายพิมพเขียว ฯลฯ
  2. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  4. คาจางเหมาแรงงานเป็นผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ และงานอื่นๆ ของกองสงเสริมการเกษตร ตามที่ผูบังคับ
บัญชามอบหมาย
  5. คาโฆษณาและเผยแพร เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การประชุม, การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาใชจายในพิธี
เปิดอาคาร คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ตามหลักสูตรตางๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมใหความรูการทําการเกษตรไรนาสวนผสม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมใหความรูการทํา
การเกษตรไรนาสวนผสม เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการฝึกอบรมใหความรูการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมใหความรูการ
ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมใหความรูและการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย
ครบวงจร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมใหความรูและ
การจัดทําแปลงสาธิตเกษตรอินทรียครบวงจร เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมใหความรูและรณรงคงดเผาตอซังพืช จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมใหความรูและ
รณรงคงดเผาตอซังพืช เชน คาป้ายโครงการ คาป้าย/เอกสาร
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการฝึกอบรมใหความรูและรณรงคป้องกันและเฝ้าระวังการแพร
ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมใหความรูและ
รณรงคป้องกันและเฝ้าระวังการแพรระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช
ทุกชนิด เชน คาป้ายโครงการ คาป้าย/เอกสารประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการฝึกอบรมใหความรูอาชีพการปลูกแตงโมอินทรียใหกับ
เกษตรกรตําบลลุมพุก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินการโครงการฝึกอบรมใหความรูอาชีพ
การปลูกแตงโมอินทรียใหกับเกษตรกรตําบลลุมพุก เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน คาป้ายโครงการ คา
เอกสารประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

วันที่พิมพ : 20/9/2564  14:24:49 หนา : 142/150



ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซองเอกสาร น้ํายาลบคําผิด สมุดประวัติขาราชการ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตร เชน คราดซี่พรวนดิน เครื่องดัก
แมลง มีดตัดตนไม ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุ ผาใบหรือพลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพหรือแถบพิมพ สายเคเบิล หนวย
ประมวลผลกลาง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง เมาส แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียภัณฑ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมโอน
เงิน GFMIS ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ต คาเขาคูสายอินเตอร
เน็ตตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
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งบลงทุน รวม 23,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,300 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ราคาเครื่อง
ละ 9,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  (1) เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
  (2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกว่ํา 1.4 แรงมา
  (3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกว่ํา 30 ซีซี
  (4) พรอมใบมีด
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,080,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการ ไดแก
  1. คาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงานเป็นผูชวยดูแลระบบการ
ประปาหมูบานภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
  2. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน
  3. คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ เป็นตน
  4. คาโฆษณาและเผยแพร เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ
  5. คาธรรมเนียมในการใชบริการตางๆ
  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ (คาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ที่มิใชการบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม เลื่อย แปรง
ทาสี น้ํามันทาไม ทินเนอร สี อางลางหนา อางลางมือ โถสวม ทอ
และอุปกรณประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องพนสารเคมี ซึ่งนํามาใชในราชการ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด - ปิดแกส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณารายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การ
เบิกคาใชจายที่ใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทํา
สีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

228,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 21,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 407,708

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,620

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ประจําป 2565

165,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

228,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 21,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 407,708

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,620

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ประจําป 2565

165,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,750,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,330,720 296,760 800,990 22,320 455,025 532,095

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

33,000 20,000 1,000 1,000 5,000 15,000

เงินประจําตําแหนง 154,500 10,500 10,500 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,127,960 216,000 313,495 648,000 149,500 333,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

335,000 10,000 20,000 20,000 10,000 20,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

505,000 95,000 85,000 155,000 35,000 110,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

43,000 2,000 7,000 5,000 10,000 20,000

คาเชาบ้าน 106,000 10,000 30,000 20,000 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,750,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

199,200 5,637,110

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

20,000 95,000

เงินประจําตําแหนง 217,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 37,375 3,825,410

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

1,000 416,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 995,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 92,000

คาเชาบ้าน 10,000 260,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

90,000 15,000 40,000 20,000 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 700,000 50,000 250,000 200,000 120,000 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 40,000 20,000 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

140,000 20,000 30,000 15,000 20,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 20,000 40,000 20,000 20,000 30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
สวนตําบลและสมาชิก
องค์การบริหารสวน
ตําบล

750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 215,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 300,000 1,940,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 140,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 265,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 310,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหาร
สวนตําบลและสมาชิก
องค์การบริหารสวน
ตําบล

750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน

250,000

โครงการสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การเลือก
ตั้ง

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกบุคลากร 
องค์การบริหารสวน
ตําบล และประชาชนทั่ว
ไป

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 30,000 150,000 200,000 10,000 600,000

โครงการจัดงานวันอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์และป
ใหม พ.ศ. 2565

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน

250,000

โครงการสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การเลือก
ตั้ง

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกบุคลากร 
องค์การบริหารสวน
ตําบล และประชาชนทั่ว
ไป

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 200,000 1,460,000

โครงการจัดงานวันอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์และป
ใหม พ.ศ. 2565

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการฝึกอบรมหนึ่ง
ตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการฝึกอบรมหนึ่ง
ตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมภารกิจควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน
แหงชาติ ป่าหนองแดง 
ป่าดงมะพริก และป่า
ชุมชน (ป่าหนองแล้ง)

20,000

โครงการกิจกรรมสง
เสริมด้านกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาตําบลลุมพุก

20,000

โครงการเข้าคายพุทธ
บุตร – พุทธธรรม

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมภารกิจควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน
แหงชาติ ป่าหนองแดง 
ป่าดงมะพริก และป่า
ชุมชน (ป่าหนองแล้ง)

20,000

โครงการกิจกรรมสง
เสริมด้านกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาตําบลลุมพุก

20,000

โครงการเข้าคายพุทธ
บุตร – พุทธธรรม

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวปรเมน
ทรรามธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ์ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพครูผู้
ดูแลเด็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวปรเมน
ทรรามธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ์ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพครูผู้
ดูแลเด็ก

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมทักษะ
ผู้เรียนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอานสร้าง
สังคมแหงการเรียนรู้

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว) สําหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

113,200

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

205,800

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปของพนักงาน
สวนตําบล

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมทักษะ
ผู้เรียนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอานสร้าง
สังคมแหงการเรียนรู้

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว) สําหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

113,200

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

205,800

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปของพนักงาน
สวนตําบล

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและระงับโรค
ติดตอ

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

30,000

โครงการรณรงค์
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ ประจําป พ.ศ. 
2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและระงับโรค
ติดตอ

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

30,000

โครงการรณรงค์
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ ประจําป พ.ศ. 
2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูของ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาสังคม

20,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการจัดทําคาพิกัด
แนวเขตขององค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

20,000

โครงการตรวจสอบเขต
ในการรางวัดแนวเขต
ที่ดิน

30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบ้าน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูของ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาสังคม

20,000

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการจัดทําคาพิกัด
แนวเขตขององค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

20,000

โครงการตรวจสอบเขต
ในการรางวัดแนวเขต
ที่ดิน

30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมูบ้าน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านเมืองไทย
สะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น

20,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองและจัดเวที
ประชาคม

20,000

โครงการรณรงค์หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด และ
การจัดระเบียบสังคม

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบ้านหรือแผน
พัฒนาชุมชน

30,000

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
ชุมชนสุขใจ

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด และ
สร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบ้านเมืองไทย
สะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น

20,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองและจัดเวที
ประชาคม

20,000

โครงการรณรงค์หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด และ
การจัดระเบียบสังคม

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบ้านหรือแผน
พัฒนาชุมชน

30,000

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
ชุมชนสุขใจ

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด และ
สร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง ประจําป พ.ศ. 
2565

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ ประจําป พ.ศ
. 2565

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา ประจําป พ.ศ. 
2565

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การทําการ
เกษตรไรนาสวนผสม

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการจัดทํา
แปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ครบวงจร

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์งด
เผาตอซังพืช
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง ประจําป พ.ศ. 
2565

80,000 80,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ ประจําป พ.ศ
. 2565

50,000 50,000

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา ประจําป พ.ศ. 
2565

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การทําการ
เกษตรไรนาสวนผสม

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการจัดทํา
แปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ครบวงจร

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์งด
เผาตอซังพืช

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:25:32 หน้า : 24/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพรระบาดของแมลง
หรือศัตรูพืชทุกชนิด

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อาชีพการปลูก
แตงโมอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกรตําบลลุมพุก

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 265,000 200,000 50,000 30,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 85,000 30,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 759,832 100,000 30,000 10,000

วัสดุกอสร้าง 40,000 40,000 50,000 10,000 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 30,000 20,000 100,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000 30,000 20,000 300,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 70,000 50,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 50,000 80,000 30,000 30,000 50,000

วัสดุอื่น 50,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:25:32 หน้า : 25/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพรระบาดของแมลง
หรือศัตรูพืชทุกชนิด

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อาชีพการปลูก
แตงโมอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกรตําบลลุมพุก

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 615,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 365,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 969,832

วัสดุกอสร้าง 20,000 300,000 710,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 330,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000 30,000 770,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 195,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 440,000

วัสดุอื่น 100,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุการเกษตร 20,000 50,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000 10,000 5,000 5,000 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000 30,000 5,000 5,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 8,000 8,000

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว - 
ดํา)

200,000 200,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)

32,400 32,400 32,400 32,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุการเกษตร 80,000 150,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,000 580,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000 65,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

5,000 185,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 16,000

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว - 
ดํา)

400,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)

129,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก

11,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานตัวแอล 
พร้อมตู้ลิ้นชัก เมลามีน

17,000 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

44,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
*

44,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 20,000 30,000 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2,633,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก

11,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานตัวแอล 
พร้อมตู้ลิ้นชัก เมลามีน

34,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 12,900

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

44,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
*

44,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 170,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2,633,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 18,000

จัดซื้อชุดโต๊ะรับ
ประทานอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย

28,000

ครุภัณฑ์สนาม

จัดซื้อชุดเครื่องเลน
สนามเด็กเล็ก

100,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก

13,800

จัดซื้อพัดลม 2,400

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน

854,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อชุดเครื่องออก
กําลังกายพร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 18,000

จัดซื้อชุดโต๊ะรับ
ประทานอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย

28,000

ครุภัณฑ์สนาม

จัดซื้อชุดเครื่องเลน
สนามเด็กเล็ก

100,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก

13,800

จัดซื้อพัดลม 2,400

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน

854,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อชุดเครื่องออก
กําลังกายพร้อมติดตั้ง

100,000 100,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

19,000 19,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการดูแลบํารุง
รักษาซอมแซมบอเกรอะ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

200,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บอเกรอะที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขี้เหล็ก หมูที่ 4 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยส.ถ. 70 – 089 สาย
จากที่นายสมปอง กิ่งชา 
ถึงที่นางมะลิวรรณ ไชย
นา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการดูแลบํารุง
รักษาซอมแซมบอเกรอะ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

200,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บอเกรอะที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขี้เหล็ก หมูที่ 4 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยส.ถ. 70 – 089 สาย
จากที่นายสมปอง กิ่งชา 
ถึงที่นางมะลิวรรณ ไชย
นา

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมูที่ 14 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายสุรศักดิ์ 
แนวบุตร ถึงที่ร้อย
ตํารวจตรีสมเกียรติ แนว
บุตร

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมูที่ 5 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยส.ถ. 70 – 113 สาย
จากที่นายบรรทม รักษา
ศรี ถึงระหวางที่ราช
พัสดุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมูที่ 14 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายสุรศักดิ์ 
แนวบุตร ถึงที่ร้อย
ตํารวจตรีสมเกียรติ แนว
บุตร

299,000 299,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมูที่ 5 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยส.ถ. 70 – 113 สาย
จากที่นายบรรทม รักษา
ศรี ถึงระหวางที่ราช
พัสดุ

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเขือง หมูที่ 8 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายพิชิต บุญ
ตามทัน ถึงที่นานายสา 
จําปาแดง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนแพง หมูที่ 3 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายณรงค์ 
พงษ์สุวรรณ ถึงที่นาง
อําไพ เรียบร้อย

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านรองคํา หมูที่ 13 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางเริ่ม แทง
ทอง ถึงที่นายคําผล คง
ดี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเขือง หมูที่ 8 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายพิชิต บุญ
ตามทัน ถึงที่นานายสา 
จําปาแดง

347,000 347,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนแพง หมูที่ 3 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายณรงค์ 
พงษ์สุวรรณ ถึงที่นาง
อําไพ เรียบร้อย

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านรองคํา หมูที่ 13 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางเริ่ม แทง
ทอง ถึงที่นายคําผล คง
ดี

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลุมพุก หมูที่ 1 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางสุภาพร 
หัตถจรรย์ ถึงที่นางกิ่ง
แก้ว ภิรมย์รื่น

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแหลงแป้น หมูที่ 10 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายคําพร สา
นนท์ ถึงที่นายบัวลี ต้น
คํา

โครงการขยายพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กไหล
ทาง (มุมแยก หูช้าง) 
บ้านโนนยาง หมูที่ 6 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
บริเวณถนนทางเข้าหมู
บ้าน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลุมพุก หมูที่ 1 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางสุภาพร 
หัตถจรรย์ ถึงที่นางกิ่ง
แก้ว ภิรมย์รื่น

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแหลงแป้น หมูที่ 10 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นายคําพร สา
นนท์ ถึงที่นายบัวลี ต้น
คํา

300,000 300,000

โครงการขยายพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กไหล
ทาง (มุมแยก หูช้าง) 
บ้านโนนยาง หมูที่ 6 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
บริเวณถนนทางเข้าหมู
บ้าน

167,000 167,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยลงหินคลุก บ้าน
หนองแสง หมูที่ 12 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางสาวหมอน 
พันเดช ถึงนางบุญมี 
หลักชัย

โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยลงหินคลุก บ้าน
หนองหาบแห หมูที่ 7 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากสามแยกโนน
ตากวาง ถึงโนนตาบอด

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. พร้อมบอพัก
น้ํา คสล. บ้านสม
สะอาด หมูที่ 11 ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นางสาวทองใบ 
ปัญญาใส ถึงที่นาง
หมอก กิ่งชา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยลงหินคลุก บ้าน
หนองแสง หมูที่ 12 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากที่นางสาวหมอน 
พันเดช ถึงนางบุญมี 
หลักชัย

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยลงหินคลุก บ้าน
หนองหาบแห หมูที่ 7 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากสามแยกโนน
ตากวาง ถึงโนนตาบอด

289,000 289,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. พร้อมบอพัก
น้ํา คสล. บ้านสม
สะอาด หมูที่ 11 ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากที่นางสาวทองใบ 
ปัญญาใส ถึงที่นาง
หมอก กิ่งชา

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนยาง หมูที่ 6 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากถนนโนนยาง – 
ลุมพุก ถึงที่นายทน 
จําปาหอม (บางสวน)

โครงการเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลาฝ้าย หมูที่ 15 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากแยกบ้านนาย
เคน กกฝ้าย ถึงแยกหน้า
บ้านนายสําราญ สุขแสน

โครงการซอมแซมถนน
ทุกประเภท หมูที่ 1 – 
15 ภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนยาง หมูที่ 6 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากถนนโนนยาง – 
ลุมพุก ถึงที่นายทน 
จําปาหอม (บางสวน)

119,000 119,000

โครงการเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลาฝ้าย หมูที่ 15 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
สายจากแยกบ้านนาย
เคน กกฝ้าย ถึงแยกหน้า
บ้านนายสําราญ สุขแสน

231,000 231,000

โครงการซอมแซมถนน
ทุกประเภท หมูที่ 1 – 
15 ภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

6,000

โครงการสนับสนุนคา
อาหารกลางวันสําหรับ
สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลลุมพุก

1,344,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

6,000

โครงการสนับสนุนคา
อาหารกลางวันสําหรับ
สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลลุมพุก

1,344,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเฟส
ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง หมูที่ 
8 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหลาฝ้าย หมูที่ 
15

150,000

โครงการสนับสนุนการ
รับบริจาคโลหิต ถวาย
เป็นพระราชกุศล 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

5,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

โครงการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้า บ้านลุ
มพุก หมูที่ 2 ตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบ้านนายเสถียร หนู
จิตร ถึงบ้านนายใบ ภู
จอมขํา

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเฟส
ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขือง หมูที่ 
8 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหลาฝ้าย หมูที่ 
15

150,000

โครงการสนับสนุนการ
รับบริจาคโลหิต ถวาย
เป็นพระราชกุศล 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

5,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

โครงการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้า บ้านลุ
มพุก หมูที่ 2 ตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สาย
จากบ้านนายเสถียร หนู
จิตร ถึงบ้านนายใบ ภู
จอมขํา

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้า บ้าน
เหลาฝ้าย หมูที่ 9 ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สาย
ห้าแยกนายหวัน ดาษ
ดื่น ถึงที่นายทองสี พิมท์
ทอง

375,000

โครงการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้า/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสายดับ และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

200,000

โครงการขยายเขต
ประปาให้กับหมูบ้าน
ภายในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

150,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:25:33 หน้า : 49/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้า บ้าน
เหลาฝ้าย หมูที่ 9 ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร สาย
ห้าแยกนายหวัน ดาษ
ดื่น ถึงที่นายทองสี พิมท์
ทอง

375,000

โครงการขยายเขต
จําหนายไฟฟ้า/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสายดับ และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

200,000

โครงการขยายเขต
ประปาให้กับหมูบ้าน
ภายในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

150,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:25:33 หน้า : 50/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนกิจการ
ประปาหมูบ้านภายใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

200,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
ต้นกล้าพลังแผนดิน 
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

25,000

อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆ 
ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟจังหวัดยโสธร 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

อุดหนุนงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ลอยกระทง 
สงกรานต์ และประเพณี
อื่นๆ ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:25:33 หน้า : 51/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนกิจการ
ประปาหมูบ้านภายใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

200,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
ต้นกล้าพลังแผนดิน 
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัว ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

25,000

อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆ 
ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟจังหวัดยโสธร 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2565

10,000 10,000

อุดหนุนงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ลอยกระทง 
สงกรานต์ และประเพณี
อื่นๆ ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 18,302,328 14,885,300 4,175,760 5,571,217 2,981,320 1,209,425 5,226,775 255,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

รวม 490,000 4,002,000 770,875 1,130,000 59,000,000
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