
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
เขต/อําเภอ คําเขื่อนแกว    จังหวัดยโสธร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

57 หมูที่ 8  ซอยบานดอนเขือง  ถนนแจงสนิท  แขวง/ตําบล ลุมพุก
  เขต/อําเภอ คําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร  35110

พื้นที่ 79.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,468 คน
ชาย 4,235 คน

หญิง 4,233 คน

ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก

อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 471,240 600,000 0 % 600,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 38,610 50,000 0 % 50,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 38,610 50,000 0 % 50,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

165,600 172,800 158,400 200,000 0 % 200,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,633,520 2,577,600 2,278,258 2,572,800 4.14 % 2,679,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,397,440 3,348,720 2,985,118 3,472,800 3,579,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,775,880 1,892,310 1,844,770 2,184,600 6.38 % 2,324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 14,200 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 115,500 132,000 0 % 132,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อําเภอคําเขื่อนแก้ว    จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,109,465 2,128,440 1,988,520 2,220,000 0.9 % 2,240,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 237,287 222,420 202,565 300,000 0 % 300,000

เงินอื่นๆ 77,000 87,000 87,000 110,000 0 % 110,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,339,832 4,456,170 4,238,355 4,956,600 5,116,000
รวมงบบุคลากร 7,737,272 7,804,890 7,223,473 8,429,400 8,695,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 190,000 57.89 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,060 25,000 25,000 50,000 0 % 50,000

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

รวมค่าตอบแทน 34,060 25,000 25,000 320,000 425,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 818,099 944,014 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 848,932 700,117 -0.46 % 696,910

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,200 34,100 17,200 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม)

0 0 0 800,000 25 % 1,000,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน 0 318,080 204,240 252,000 -0.79 % 250,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมภารกิจควบคุมไฟ
ป่าในพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติป่าหนองแดง 
ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
และประชาชนทั่วไป

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

223,880 106,660 89,631.68 133,000 1.5 % 135,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 219,467.04 477,045.96 282,035.88 350,000 -42.86 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,277,646.04 1,879,899.96 1,442,039.56 2,305,117 2,351,910
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,364 148,410 151,974 160,000 -37.5 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 64,350 99,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,304 105,665 47,150 100,000 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 7,513 32,640 13,300 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 75,098.33 115,626 32,800 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 320,337.22 398,298.42 188,498.5 400,000 0 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,500 0 5,750 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 64,960 85,880 111,685 80,000 0 % 80,000

วัสดุอื่น 49,500 6,000 16,500 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 563,576.55 956,869.42 666,657.5 1,130,000 1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 328,323.79 368,403.58 424,020.94 500,000 0 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,875 12,990 18,005 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท 46,000.45 7,554.04 1,951.69 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 5,820 2,118 2,816 40,000 -50 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 83,399.09 93,108.59 100,293.24 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 478,418.33 484,174.21 547,086.87 720,000 700,000
รวมงบดําเนินงาน 2,353,700.92 3,345,943.59 2,680,783.93 4,475,117 4,496,910

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน 32 ตัว 0 0 112,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ประธานสภา จํานวน 1 ตัว 0 0 3,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  จํานวน 
2  เครื่อง

24,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 13,000 0 % 13,000

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 0 100 % 29,700

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 
1 เครื่อง

27,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 
3 เครื่อง

0 91,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโตะทํางานคณะผู้บริหาร จํานวน 4 
ชุด 

0 0 0 90,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดโตะรองประธานสภา จํานวน 1 ชุด 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดโตะหินออน  จํานวน 4 ชุด 20,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขกโชฟา จํานวน 2 ชุด 0 0 0 60,000 -100 % 0

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

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้ 

0 0 11,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 5,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส ขนาด 2 ชั้น 4,500 0 0 0 0 % 0

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

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

จัดซื้อโตะเอนกประสงค 0 0 61,250 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 
จํานวน 4 ตัว

0 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อโพเดียม  จํานวน 2 ตัว 30,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

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

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 19,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 30,300

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 
1 จอ

0 0 0 0 100 % 15,300

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 9,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน  จํานวน 
1 เครื่อง 

0 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 9,500

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง 

0 0 0 19,000 -100 % 0

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

จัดซื้อเต้นท จํานวน 3 หลัง 0 0 0 105,000 -100 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด 

35,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 
ชุด

16,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ หรือ LED สี ชนิด 
Netrork จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดําจํานวน 2 เครื่อง 

0 6,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ

0 4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 8,900 -100 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 ชุด

0 0 0 0 100 % 58,500

จัดซื้อโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง 

0 0 0 16,000 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 182,500 120,100 308,950 408,500 282,800
รวมงบลงทุน 182,500 120,100 308,950 408,500 282,800

รวมงานบริหารทั่วไป 10,273,472.92 11,270,933.59 10,213,206.93 13,313,017 13,474,910
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,029,840 1,043,477 878,430 1,673,220 12.96 % 1,890,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 8,220 330 0 27,000 85.19 % 50,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 41,216 16,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 301,800 337,040 427,460 500,000 4 % 520,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 17,040 8,430 19,635 50,000 0 % 50,000

เงินอื่นๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,416,900 1,430,493 1,342,025 2,320,220 2,580,000
รวมงบบุคลากร 1,416,900 1,430,493 1,342,025 2,320,220 2,580,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 275 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 130,000 235,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 108,000 99,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 58,500 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  ระยะสํารวจและบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่แมบท 0 0 450,000 0 100 % 300,000

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 14,600 9,750 19,550 60,000 -50 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

118,566 204,008 91,446 110,000 -27.27 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,300 20,850 8,100 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 251,466 333,608 627,596 730,000 670,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 123,834 119,984 219,114 225,000 -33.33 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 17/9/2563  10:54:47 หน้า : 10/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 55,740 94,365 128,820 170,000 -41.18 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 179,574 214,349 407,674 455,000 310,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,000 300 % 20,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 15,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 431,040 547,957 1,035,270 1,330,000 1,245,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 50,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 36,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 29,700

จัดซื้อชุดโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด 12,000 13,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 
ชุด

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 5,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 5,000 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

0 0 0 0 100 % 5,500

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส ขนาด 2 ชั้น 4,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 

0 32,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
จํานวน 1 ชุด 

22,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด 

0 0 42,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

3,300 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 ชุด

0 0 0 33,400 -100 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด

0 0 0 0 100 % 66,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 5 เครื่อง 

0 0 0 3,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,300 86,500 96,300 42,400 122,000
รวมงบลงทุน 47,300 86,500 96,300 42,400 122,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารงานคลัง 1,905,240 2,064,950 2,473,595 3,692,620 3,947,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,178,712.92 13,335,883.59 12,686,801.93 17,005,637 17,421,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเติมน้ํายาเคมีพร้อมอุปกรณ
เครื่องดับเพลิง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหม

36,400 112,900 112,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการฝึกอบรม หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย

0 0 0 10,000 200 % 30,000

คาใช้จายในการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ
อบต.ลุมพุก

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหม พ.ศ.2563 
 

0 0 0 63,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหม พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 0 90,000 11.11 % 100,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปัองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

0 49,920 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 36,400 162,820 112,900 273,000 420,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 17,310 199,426 10,000 900 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 17,310 199,426 160,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 36,400 180,130 312,326 433,000 670,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

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

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

0 0 0 0 100 % 2,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 
จํานวน 1 ชุด

0 0 0 23,000 0 % 23,000

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร  จํานวน 3 ชุด

0 0 0 96,000 0 % 96,000

จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
และอุปกรณครบชุด จํานวน 3 ชุด 

99,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 0 0 119,000 2,689,000
รวมงบลงทุน 99,000 0 0 119,000 2,689,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 20,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 10,000

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

0 0 10,000 0 0 % 0

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

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 155,400 200,130 322,326 572,000 3,389,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 155,400 200,130 322,326 572,000 3,389,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 758,520 727,317 722,620 646,000 51.7 % 980,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 32,550 31,500 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 70,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 247,560 253,200 237,490 500,000 0 % 500,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 31,860 26,220 18,645 60,000 0 % 60,000

เงินอื่นๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,079,940 1,039,287 1,080,255 1,352,000 1,686,000
รวมงบบุคลากร 1,079,940 1,039,287 1,080,255 1,352,000 1,686,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 27,000 32,500 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 25,000 0 30,000 0 % 30,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 52,000 32,500 140,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 87.5 % 150,000
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 30,575 0 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาตําบลลุมพุก

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเข้าคายพุทธบุตร-พุทธรรม 18,700 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 25,600 29,901 23,039 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี พ.ศ
.2561

0 70,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี พ.ศ
.2562

0 0 80,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี พ.ศ
.2563

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี พ.ศ
.2564

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดซื้อโตะหมูบูชา (โตะหมู 9 )  ธง
สูงประดับเสาไฟฟ้า พร้อมป้าย วัสดุตกแตง 
อันเกี่ยวเนื่องกับงานถวายอาลัยแดพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวในพระบรมโกศ 
ประจําปีงบประมาณ 2560

97,990 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
พระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร   และสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการทําบุญเลี้ยงพระ  อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเหลาฝ้าย หมูที่ 15 

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเดินทางเข้า
เฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

51,420 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานสร้าง
สังคมแหงการเรียนรู้

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ

27,000 52,556 51,860 58,000 0 % 58,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,000 11,250 5,800 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 282,710 194,782 160,699 528,000 628,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,044 131,282 212,639 250,000 0 % 250,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 4,960 40,820 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 13,044 136,242 253,459 350,000 350,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 31,572.57 32,820.43 36,565.72 80,000 0 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 8,474.4 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,572.57 41,294.83 36,565.72 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 327,326.57 424,318.83 483,223.72 1,158,000 1,253,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดิน
ทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10

0 318,000 0 0 0 % 0

จัดซ้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว 
ดํา จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 50,000 0 0 % 0

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

0 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้ 

0 0 11,400 0 0 % 0

จัดซื้อตู้วางของ 9 ชอง จํานวน 6 ตู้ 0 24,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

0 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเชอร/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 

3,300 0 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอรหรือLED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 2,600 -100 % 0

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

0 0 0 0 100 % 34,500

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,300 347,500 82,900 3,300 34,500
รวมงบลงทุน 3,300 347,500 82,900 3,300 34,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 10,000

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

0 0 1,000 0 0 % 0
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 

0 0 1,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร ประจําปีพ.ศ. 2563

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร ประจําปีพ.ศ. 2564

0 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 70,000 2,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 70,000 2,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,410,566.57 1,881,105.83 1,648,378.72 2,533,300 2,993,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมสงเสริมทักษะด้านกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมทักษะผู้เรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

96,900 85,000 130,180 150,000 0 % 150,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษาคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหลาฝ้าย

279,300 228,200 231,660 260,000 0 % 260,000

รวมค่าใช้สอย 376,200 313,200 361,840 450,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 916,222.48 955,073.9 774,367.68 1,000,000 0 % 1,000,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 916,222.48 955,073.9 774,367.68 1,150,000 1,130,000
รวมงบดําเนินงาน 1,292,422.48 1,268,273.9 1,136,207.68 1,600,000 1,580,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น 9 ชอง จํานวน 4 
หลัง 

0 0 0 6,000 -100 % 0
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จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ขนาด 2 ชั้น 12 ชอง 
จํานวน 5 ตัว 

0 0 0 24,000 -100 % 0

จัดซื้อชั้นวางหนังสือสีสันสดใสสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน  3 ตัว

0 0 0 8,400 -100 % 0

จัดซื้อชุดโตะนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว  จํานวน  11  ชุด 

0 0 0 44,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดโตะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน 10 ชุด

0 0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อตู้เก็บที่นอน  จํานวน 6 หลัง 0 0 0 96,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้

0 0 0 11,400 -100 % 0

จัดซื้อตู้ไม้ 3 ชอง  จํานวน 10 หลัง 0 0 0 4,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 
4 ตู้ 

0 0 0 15,200 -100 % 0

จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุด 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงพยาบาลสําหรับเด็ก จํานวน 2 
เตียง

0 0 0 0 100 % 17,000

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนพัฒนาการเด็กหรือ
สื่อการเรียนการสอน  สนามสําหรับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 8,15

0 0 0 0 100 % 100,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 209,500 160,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หมูที่ 8 ,9

0 200,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 200,000 0 209,500 160,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,578,060 1,615,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แกเด็กเล็ก
หรือนักเรียนสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 1,355,320 1,700,000 0 % 1,700,000

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

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 1,578,060 1,615,000 1,355,320 1,750,000 1,750,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,578,060 1,615,000 1,355,320 1,750,000 1,750,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,870,482.48 3,083,273.9 2,491,527.68 3,559,500 3,490,000
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รวมแผนงานการศึกษา 4,281,049.05 4,964,379.73 4,139,906.4 6,092,800 6,483,500
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 201,660 212,700 167,250 27,000 825.93 % 250,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 99,000 120,000 0 % 120,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 11,000 20,000 0 % 20,000

เงินอื่นๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 321,660 332,700 277,250 187,000 410,000
รวมงบบุคลากร 321,660 332,700 277,250 187,000 410,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 166.67 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 21,000 71.43 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 91,000 151,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,360 13,700 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 136,000 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล

0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการประกวดหมูบ้านนาอยู 0 16,200 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว  ประจําปี 2562 

0 0 38,685 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว  ประจําปี 2563 

0 0 0 39,500 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว ประจําปี 2564

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัว
เรือน

0 0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการรณรงคกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริม  สนับสนุน การจัดการ
ขยะในชุมชน

22,800 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

0 23,200 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมหมูบ้านต้นแบบในการคัด
แยกขยะที่ต้นทางตําบลลุมพุก  

55,590 0 0 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและสง
เสริมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ
อันตรายในชุมชน 

0 0 92,880 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงคการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงคป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 17,940 241,100 200,000 0 % 200,000
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รวมค่าใช้สอย 79,750 71,040 508,665 779,500 800,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,932 39,187 64,967 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 485,000 178,500 93,430 165,000 -39.39 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 230,378.71 500,000 0 % 500,000

วัสดุการเกษตร 0 54,500 0 75,000 -33.33 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 6,000 0 18,000 11.11 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 29,660 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 11,000 13,320 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 500,932 289,187 431,755.71 1,068,000 920,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 580,682 360,227 940,420.71 1,958,500 1,891,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จํานวน 
1 เครื่อง

27,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด 12,000 13,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 1 ตู้

0 0 0 5,700 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 3,500 4,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส ขนาด 2 ชั้น 
จํานวน 1 ตู้

4,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย  จํานวน 
1 คัน

0 1,950,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถ้ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง

5,890 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  ชนิด
สายสะพาย

58,500 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 16,000 0 0 % 0

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

0 0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร  แบบประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

0 0 0 0 100 % 34,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,890 1,967,500 18,600 5,700 34,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการดูแล บํารุงรักษาซอมแซมบอ
เกรอะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบอเกรอะ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 250,000 250,000
รวมงบลงทุน 111,890 1,967,500 18,600 255,700 284,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 3,000 0 0 0 % 0

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

0 0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 300,000 300,000 0 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0 3,000 300,000 310,000 310,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 3,000 300,000 310,000 310,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,014,232 2,663,427 1,536,270.71 2,711,200 2,895,500
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 18,000 114,015 75,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 18,000 114,015 75,000 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 18,000 114,015 75,000 60,000 60,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 18,000 114,015 75,000 60,000 60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,032,232 2,777,442 1,611,270.71 2,771,200 2,955,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 263,007 279,780 271,790 624,000 3.04 % 643,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 115,000 142,920 135,630 155,000 -3.23 % 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 17,850 16,500 10,505 20,000 20 % 24,000

เงินอื่นๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 395,857 439,200 417,925 861,000 879,000
รวมงบบุคลากร 395,857 439,200 417,925 861,000 879,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

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

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

รวมค่าตอบแทน 8,000 4,800 8,800 124,000 119,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,000 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 9,000 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

13,208 11,648 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ
.2563

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปีพ.ศ
.2564

0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู
ของประชาชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพประดิษฐ
ดอกไม้จันทนตําบลลุมพุก

35,250 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรม สงเสริม การนวดแผนไทย 40,500 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่องคารบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

0 40,020 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุมอาชีพตําบลลุมพุก

0 0 0 30,000 900 % 300,000

โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาสังคม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

ทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักเรียน นัก
ศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 

0 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400 1,700 2,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 107,358 53,368 11,900 460,000 650,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,244 10,398 25,724 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 1,500 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 18,244 11,898 25,724 60,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 133,602 70,066 46,424 664,000 869,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จํานวน 
1 เครื่อง

27,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด 12,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 2 ชั้น จํานวน 1 ตู้

0 0 5,700 0 100 % 5,700

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้

0 0 4,500 0 0 % 0
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จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส ขนาด 2 ชั้น 4,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 
ชุด

16,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
จํานวน 1 ชุด

23,500 0 0 0 0 % 0

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

0 0 2,600 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด 

0 0 0 33,400 -100 % 0

จัดซื้อชุดลําโพงคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 0 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,500 0 12,800 38,100 5,700
รวมงบลงทุน 83,500 0 12,800 38,100 5,700
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 135,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในเขต
พื้นที่ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 135,000 0 0 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 135,000 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 747,959 509,266 477,149 1,613,100 1,803,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 747,959 509,266 477,149 1,613,100 1,803,700

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 269,850 315,220 455,457 510,000 60.78 % 820,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 14,200 16,135 30,000 0 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 26,250 28,000 41,886 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 249,760 283,080 270,600 310,000 3.55 % 321,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 41,850 35,920 21,670 30,000 0 % 30,000
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เงินอื่นๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 587,710 676,420 805,748 932,000 1,253,000
รวมงบบุคลากร 587,710 676,420 805,748 932,000 1,253,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

71,100 101,800 59,250 40,000 150 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 28,000 10,500 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

รวมค่าตอบแทน 71,100 129,800 69,750 130,000 185,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 123,847 301,215 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 356,000 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเชาที่ราชพัสดุหรือที่เชาอื่น ๆ 6,533 10,725 7,145 20,000 0 % 20,000

โครงการคาใช้จายในการตรวจสอบเขตใน
การรังวัดแนวเขตที่ดิน

30,720 30,060 13,320 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

10,200 13,580 60,844 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,057,000 1,619,800 721,970 620,000 -3.23 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 4,228,300 1,975,380 1,159,279 1,050,000 1,030,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,427 80,417 164,881 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 111,470 102,930 405,190 300,000 -50 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 616,398 619,713 501,597 450,000 -55.56 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 33,860 35,866 85,420 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 828,155 838,926 1,175,387.05 1,080,000 540,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 13,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 5,127,555 2,944,106 2,404,416.05 2,273,000 1,775,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง

49,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จํานวน 
1 เครื่อง

27,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 29,700

จัดซื้อชุดโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด 12,000 0 13,200 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโตีะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 
ชุด

0 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 

0 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

0 0 0 0 100 % 5,500
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ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อกระบอกเจาะพื้น ฟันเหล็กและแกน
ตอเพิ่มความยาว จํานวน 1 ชุด

0 0 7,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต คอลลิ่ง ขนาด 
2,400 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

0 0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 21,000 0 0 % 0

จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 7,000

จัดซื้อรอกสลิงดึงสายไฟ จํานวน 1 ชุด 0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

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

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

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

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

ครุภัณฑสํารวจ

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

จัดซื้อเวอรเนียดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 22,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
จํานวน 1 ชุด

27,700 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 

0 0 21,100 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ

0 4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด 

0 0 0 33,400 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 116,200 4,300 139,800 86,100 72,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดิบแบบซัมเมิส  
พร้อมวางทอ P.V.C. เส้นผานศูนยกลาง  
ขนาด 2 นิ้ว  พร้อมอุปกรณครบชุด  บ้าน
โนนยาง  หมูที่ 6

122,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอขยายเขตจําหนายประปา  
พร้อมอุปกรณติดตั้ง  บ้านขี้เหล็ก  หมูที่ 4

72,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 194,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 310,200 4,300 139,800 86,100 72,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 1,065,015.96 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาให้กับ
หมูบ้านภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสําหรับกิจการประปาหมู
บ้านภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 1,065,015.96 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 1,065,015.96 0 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 6,055,465 4,689,841.96 3,349,964.05 3,491,100 3,300,200
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเซ้าซอมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 

2,385,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,385,000 0 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

485,000 0 0 0 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างทอระบายน้ํา คสล  หมูที่ 7  บ้าน
หนองหาบแห  ตําบลลุมพุก  อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากบ้าน
นานประยูร  พาลีถึงที่สาธารณประโยชน
ตอนปู่ตา  วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้น
ผานศูนยการ 0.30x1.00 เมตรพร้อมยาแนว
รอยตอ  ความยาว  40.00 เมตร  บอพัก  
คสล.  ขนาด 0.50x0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.65x 0.85  พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
ขนาด  0.60x0.60 เมตร จํานวน 4 บอ

0 55,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  10  บ้านแหลงแป้น  ตําบลลุมพุก  
อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

0 270,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  4  บ้านขี้เหล็ก  ตําบลลุมพุก  
อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

0 265,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านลุมพุก ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 285,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านลุมพุก ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 266,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านขี้เหล็ก ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 178,000 -6.74 % 166,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านดอนเขือง ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 390,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 บ้านเหลาฝ้าย ตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 102,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค 
หมูที่ 11 บ้านสมสะอาด ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 288,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. 
พร้อมลงดินถมบดอัด หมูที่ 14 
บ้านโคกกลาง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 430,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. หมู
ที่ 10 บ้านแหลงแป้น ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 319,000 -7.84 % 294,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. หมู
ที่ 12 บ้านหนองแสง ตําบลลุมพุก อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 309,000
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. หมู
ที่ 13 บ้านรองคํา ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 288,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. หมู
ที่ 8 บ้านดอนเขือง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 159,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอจายน้ําประปาหมูบ้าน
เข้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กเหลาฝ้าย  หมูที่  15  
บ้านเหลาฝ้าย   ตําบลลุมพุก  อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ( ที่ดําเนินการกอ
สร้างแล้วเสร็จแล้ว)

0 175,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านโพนแพง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 0 100 % 324,000

โครงการขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านโพนแพง
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร 

0 0 0 303,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล  หมูที่ 6  
บ้านโนนยาง  ตําบลลุมพุก  อําเภอคําเขื่อน
แก้ว  จังหวัดยโสธร

55,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 10 
บ้านแหลงแป้น ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร

39,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 15 
บ้านเหลาฝ้าย ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร

90,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล  พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย 
 ที่สาธารณประโยชนอางเก็บน้ําหนองเทา  
หมูที่ 4  บ้านขี้เหล็ก  ตําบลลุมพุก  อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

0 303,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชน
หนองสิม หมูที่ 14 บ้านโคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 0 100 % 183,000

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6
 บ้านโนนยาง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 บ้านโคกกลาง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 90,000
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โครงการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บ้านเหลาฝ้าย ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 286,000 -7.34 % 265,000

โครงการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บ้านโคกกลาง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 302,000 -5.3 % 286,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 
7 บ้านหนองหาบแห ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 175,000 12 % 196,000

โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 
7 บ้านหนองหาบแห ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 122,000

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 
12 บ้านหนองแสง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 298,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู
ที่ 6 บ้านโนนยาง ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

0 0 0 199,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู
ที่ 6 บ้านโนนยาง ตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 316,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 669,000 1,068,000 102,000 3,322,000 3,495,000
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รวมงบลงทุน 3,054,000 1,068,000 102,000 3,322,000 3,495,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,066,513.96 0 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า/การ
ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานไฟฟ้า  ภายในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 515,467.85 1,338,000 -25.26 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 2,066,513.96 0 515,467.85 1,338,000 1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,066,513.96 0 515,467.85 1,338,000 1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 5,120,513.96 1,068,000 617,467.85 4,660,000 4,495,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,175,978.96 5,757,841.96 3,967,431.9 8,151,100 7,795,200
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท  
ชุมชนสุขใจ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองและจัดเวทีประชาคม

0 0 0 30,000 0 % 30,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 50,000 50,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเมืองไทยใสสะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงคหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน

0 11,600 11,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 11,600 11,600 160,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 0 11,600 11,600 160,000 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 11,600 11,600 160,000 160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 11,600 11,600 210,000 210,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดและ
สร้างความสามัคคี สมานฉันท

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกลังกายพร้อมติดตั้ง  
จํานวน 3 ชุด 

270,000 0 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 270,000 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 270,000 0 0 100,000 100,000
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 270,000 0 0 200,000 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0 0 107,850 139,000 -42.45 % 80,000

โครงการวันสําคัญทางศาสนา  เชน วันเข้า
พรรษา  วันมาฆบูชา วันวิสาหบูชา

16,600 17,600 43,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 16,600 17,600 151,450 189,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 16,600 17,600 151,450 189,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 8,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจําปี พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี พ.ศ.2562 

0 0 8,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี พ.ศ.2563

0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 49,600 5,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ลอยกระทง สงกรานตและประเพณีอื่นๆใน
ท้องถิ่น หมูที่ 1- หมูที่ 15 ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 15,000 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 57,600 5,000 23,000 110,000 110,000
รวมงบเงินอุดหนุน 57,600 5,000 23,000 110,000 110,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 74,200 22,600 174,450 299,000 240,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 344,200 22,600 174,450 499,000 440,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 165,000 21.21 % 200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 115,000 142,920 24,660 150,000 0 % 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 17,850 16,500 1,910 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอื่นๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 132,850 159,420 26,570 345,000 390,000
รวมงบบุคลากร 132,850 159,420 26,570 345,000 390,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ"จิตอาสา  สร้างป่า  รักษน้ํา"  

0 16,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคงดเผาตอซังพืช 19,800 0 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพการ
ปลูกแตงโมอินทรียให้กับเกษตรกรตําบลลุ
มพุก

0 0 45,300 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้  อาชีพการปลูก
แตงโมอินทรีย  ให้กับเกษตรกรตําบลลุมพุก

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้การทําการเกษตร
ไรนาสวนผสม

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ

0 0 0 45,000 -55.56 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้และการจัดทํา
แปลงสาธิตเกษตรอินทรียครบวงจร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงคงดเผา
ตอซังพืช

0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงคป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพรระบาดของแมลงหรือ
ศัตรูพืชทุกชนิด

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 19,800 16,000 45,300 265,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,286 28,532 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 28,000 63,700 145,600 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 3,560 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 40,286 95,792 145,600 130,000 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 2,000 400 % 10,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 60,086 111,792 190,900 457,000 435,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อขุดโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด 12,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 29,700

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ 
จํานวน 1 ชุด

22,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

0 0 0 0 100 % 34,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,500 0 0 0 76,200
รวมงบลงทุน 34,500 0 0 0 76,200

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 227,436 271,212 217,470 802,000 901,200
รวมแผนงานการเกษตร 227,436 271,212 217,470 802,000 901,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 38,780 250,000 20 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 38,780 350,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 265,909 450,000 -33.33 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 265,909 520,000 470,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 304,689 990,000 990,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน  จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซื้อชุดกรองสนิมระบบประปาหมูบ้าน  
บ้านขี้เหล็ก  หมูที่ 4 

0 0 170,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดถาดฟอกอากาศระบบประปาหมู
บ้าน  บ้านขี้เหล็ก  หมูที่ 4 

0 0 27,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 197,000 0 9,000
รวมงบลงทุน 0 0 197,000 0 9,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 501,689 990,000 999,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 501,689 990,000 999,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 181,108 186,818 189,710 250,000 0 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,460 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,413,800 9,781,800 10,441,000 12,000,000 8.33 % 13,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,574,400 3,591,200 3,528,000 4,000,000 -7.5 % 3,700,000
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 48,000 49,000 44,000 60,000 0 % 60,000

สํารองจาย 0 46,192 51,500 458,000 -12.66 % 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน 130,086 129,654 0 0 0 % 0

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

0 0 129,042 160,500 24.61 % 200,000

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

0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

298,486 311,000 255,089 251,363 10.47 % 277,690

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 63,300 0 % 63,300

รวมงบกลาง 13,645,880 14,095,664 14,645,801 17,293,163 18,000,990
รวมงบกลาง 13,645,880 14,095,664 14,645,801 17,293,163 18,000,990
รวมงบกลาง 13,645,880 14,095,664 14,645,801 17,293,163 18,000,990

รวมแผนงานงบกลาง 13,645,880 14,095,664 14,645,801 17,293,163 18,000,990
รวมทุกแผนงาน 43,788,847.93 41,946,019.28 38,755,895.94 56,000,000 60,400,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อําเภอ คําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 349,659.00 379,944.00 398,580.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 122,223.78 124,423.07 126,051.93 150,000.00 6.67 % 160,000.00
     ภาษีป้าย 212,165.00 228,880.00 274,546.00 300,000.00 6.67 % 320,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 684,047.78 733,247.07 799,177.93 900,000.00 930,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,211.60 2,997.30 3,850.90 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 252,010.00 271,050.00 390,470.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 14,000.00 14,000.00 14,000.00 25,000.00 820.00 % 230,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

540.00 480.00 490.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,510.00 1,370.00 2,210.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 23,402.00 37,438.00 26,496.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 400.00 20.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 30,340.00 1,800.00 29,752.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

38,210.00 41,000.00 43,300.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

200.00 200.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 % 600.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 3,230.00 3,900.00 5,400.00 4,500.00 33.33 % 6,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 366,853.60 376,035.30 518,868.90 601,400.00 824,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ดอกเบี้ย 173,932.58 167,316.12 135,025.33 130,000.00 7.69 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 175,932.58 168,316.12 136,025.33 131,500.00 141,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 4,530.00 96,550.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 4,530.00 96,550.00 300,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 6.00 0.00 600.00 0.00 % 600.00
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 2,040.00 2,800.00 0.00 % 2,800.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 186,000.00 42,000.00 120,000.00 130,000.00 0.00 % 130,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 186,000.00 42,056.00 122,040.00 136,400.00 136,400.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 256,007.30 408,899.45 417,142.46 350,000.00 42.86 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,781,599.75 9,744,508.76 10,117,768.18 9,100,000.00 14.29 % 10,400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,149,370.19 3,378,719.34 3,162,491.79 4,400,000.00 0.00 % 4,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 67,745.26 62,726.68 83,648.16 70,000.00 28.57 % 90,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,336,658.82 6,893,556.50 7,503,618.91 7,000,000.00 8.57 % 7,600,000.00
     ภาษีสุรา 1,799,531.34 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 29.00 0.00 85,150.00 41,000.00 143.90 % 100,000.00
     คาภาคหลวงแร 62,877.54 52,369.62 57,647.45 40,000.00 62.50 % 65,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 56,117.32 53,854.54 66,110.30 60,000.00 25.00 % 75,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,813,606.00 1,825,882.00 2,006,364.00 2,000,000.00 10.00 % 2,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 510.00 800.00 25.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,323,542.52 22,420,516.89 23,500,451.25 23,064,000.00 25,433,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

22,631,737.00 23,130,666.00 24,285,963.00 30,863,700.00 5.73 % 32,631,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,631,737.00 23,130,666.00 24,285,963.00 30,863,700.00 32,631,000.00
รวมทุกหมวด 44,368,113.48 46,875,367.38 49,459,076.41 56,000,000.00 60,400,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อําเภอ คําเขื่อนแกว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,474,910 บาท

งบบุคลากร รวม 8,695,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,579,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการรายจายเงินเดือนนายกและรอง
นายก 2 ราย จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 600,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายจายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกและ
รองนายก 2 ราย จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 50,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายจายเงินคาตอบแทนพิเศษนายกและรอง
นายก 2 ราย จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายจายเงินคาตอบแทนเลขานุการ 
จํานวน 200,000 บาท  เพื่อจาย 
- เลขานุการนายก จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 100,000 บาท
- เลขานุการสภา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 100,000 บาท  ตั้ง
จายจากเงินรายได
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,679,200 บาท

ประมาณการรายจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก  จํานวน 2,679,200 บาท เพื่อจาย
- ประธานสภา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 140,000 บาท
- รองประธานสภา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 120,000 บาท 
-สมาชิกสภา อบต. จํานวน 28 คน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 2,419,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,116,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,324,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 2,324,000 บาท 
เพื่อจาย 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับ บริหารทองถิ่น 
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 530,000 บาท
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด 
ระดับ อํานวยการตน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 376,000 บาท
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ชํานาญ
การ จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 369,000 บาท
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 356,000 บาท
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชํานาญการ จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 402,000 บาท 
ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
ชํานาญงาน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 291,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
จํานวน 132,000 บาท เพื่อจาย
ตําแหนง นักบริหารทองถิ่น 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 90,000 บาท
ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,240,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาจางพนักงาน
จาง จํานวน 2,240,000 บาท  เพื่อจาย
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 ตําแหนง 
 เปนเงิน 620,000 บาท
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 15 ตําแหนง   
เปนเงิน 1,620,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 300,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจาง จํานวน 300,000 บาท เพื่อจาย
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 ตําแหนงเปนเงิน 100,000
 บาท 
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 15 ตําแหนง 
เปนเงิน 200,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินอื่นๆ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจาย
-เปนเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.อบต. รับรองวาคุณวุฒินั้น
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง เปน
เงิน 10,000 บาท
-เปนเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางควรไดรับตามระเบียบที่
กําหนด 
เปนเงิน 10,000 บาท
-เปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ ตําแหนง นักบริหารทอง
ถิ่น 
เปนเงิน 90,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 4,496,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 425,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)เปนเงิน 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับสมาชิก อปพร.ที่
ปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
เงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   
เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแก
พนักงานสวนตําบลและผูบริหาร เปนเงิน 50,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบลและผูบริหาร เปนเงิน 5,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 2,351,910 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 696,910 บาท

เพื่อจายเปน
-คาธรรมเนียมในการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยหรือคา
ธรรมเนียมอื่นและคาลงทะเบียนตาง ๆ
-คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน
-คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ  ถมวัสดุ หรือครุภัณฑหรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑอุปกรณตาง ๆ เปนตน 
-คาจางเหมาแรงงานเปนผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ 
และงานอื่นๆ ของสํานักงานปลัด ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
-คาจางเหมาปรับปรุงเว๊บไซดและคาจดทะเบียนโดเมนเนม และ
คาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของกับเว็บไซด ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
-คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพตาง ๆ
-คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก
-คาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกเอนก
ประสงค รถยนตบรรทุกขยะ รถกูภัย ฯลฯ ขององคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการการเลือกตั้ง (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) เปน
เงิน 1,000,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดู
งานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภา อบต.เปนเงิน 250,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสงเสริมกิจกรรมภารกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแหง
ชาติป่าหนองแดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแลง)

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมภารกิจควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติป่าหนองแดง ป่าดงมะพริก และป่า
ชุมชน(ป่าหนองแลง) เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกและประชาชนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
และประชาชนทั่วไปเปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.ลุ
มพุก หรือผูที่ไดรับคําสั่งจากอบต.ลุมพุกใหไปปฏิบัติราชการแก
อบต.ลุมพุก 
เปนเงิน 135,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ กลองถายรูป ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 1,020,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของเครื่องใชตาง ๆ
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม เกาอี้พลาสติก ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ  ธงตราสัญลักษณ ฯลฯ เปน
เงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟ สวิทซไฟ ชุดไมโครโฟนหองประชุม
พรอมอุปกรณ ฯลฯเปนเงิน 100,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ดกระจก พรมปู
พื้น  มีด แกวน้ํา จานรอง หมอ กระทะ ฯลฯ เปน
เงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน คาไม แปลง
ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร ทอตาง ๆ ฝา
ปิดรางระบายน้ํา ไมอัด ไมวงกบ ประตู หนาตาง ไมชนิดตาง ๆ
 เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กแป๊บ 
กระจก หมุดย้ํา เสียม  ฯลฯ เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ํากรด น้ํากลั่น น้ํามันพาวเวอร น้ํามัน
เบรก  
น้ํามันครัช น็อต และอะไหลตางๆกรวยจราจร สัญญาไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เปนตน เปนเงิน 150,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปน
เงิน 400,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม รูปสีหรือขาว
ดํา รูปภาพ ภาพเขียน  ป้ายแนวเขต ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
บอกทาง ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนซีดี แฟรชไดรฟ
  ตัวสงสัญญาณไวเลส หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนเงิน 80,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได
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วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท ประกอบดวย
-คาวัสดุสิ่งพิมพ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งพิมพ
หรือวารสาร เปนตน
-คาวัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุจราจร เชน แผงกั้น ป้ายสะทอนแสง เหล็ก กรวย ป้ายเตือน
สัญญาณ
จราจร หรือวัสดุที่เกี่ยวของกับงานจราจร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายจายคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกและคาไฟฟ้าสายดับประจําหมูบานภายในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
เปนเงิน 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายจายคานําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายจายคาโทรศัพทสํานักงาน สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก และโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับผูมี
สิทธิใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตามระเบียบ ฯ เปนเงิน 10,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายจายคาไปรษณีย โทรเลข  คาธนาณัติ  คาดวง
ตราไปรษณียอากร       คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ เปนเงิน 20,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการรายจายคาเชาคูสายอินเตอรเน็ตตําบล เปน
เงิน 120,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 282,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 282,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1 ขนาดไมนอยกวา 15 ลิตร 
2. สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
3.เปนราคาพรอมอุปกรณ
ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 29,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท  โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดไมต่ํากวา 18,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปน ราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด  ตั้งจายจากเงินรายได
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จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จํานวน 4 ตัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น  จํานวน 4
 ตัว ๆ ล ะ5,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว 
-ปรับระดับแรงลมดวยปุ่มกด 3 ระดับ
-ปรับสายซาย-ขวาได และปุ่มบังคับสายไดตามตองการ
-มอเตอรแข็งแรง ทนทาน
-สามารถถอดตะแกรงเพื่อมาทําความสะอาดได  ตั้งจายจากเงิน
รายได

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจง จํานวน 1 ชุด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจง พรอมอุปกรณครบ
ชุด  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ  XGA 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,300 บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดไมนอยกวา 3,500  AXSI Lumens 
2เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพโปรเจคเตอร จากคอมพิวเตอรและวีดีโอ
3. ใชLCD Panel หรือระบบ DLP
4. ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
5. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 จอ จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1
 จอ เปนเงิน  15,300 บาท  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดเสนทแยงมุม ไมนอยกวา 120 นิ้ว หรือ 72x96
 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
-จอมวนเก็บ ในกลองได บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดดวยสวิตซหรือ
รีโมทคอนโทรล ใชไฟฟ้า AC 220 โวลต50 เฮิรตซ
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 18 นิ้ว 
4.พรอมใบมีด
ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อตูเย็น  จํานวน 1 ตู จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 ตู ๆ
ล ะ6,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต
2.เปนรุนที่ไดรับฉลากประสทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 ชุด จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 19,500 บาท เปนเงิน 58,500
 บาท ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟ้า โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน -จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
 พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด
ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,947,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,580,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,580,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,890,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1,890,000 บาท เพื่อจาย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
ระดับ อํานวยการตน จํานวน 12 เดือน  
เปนเงิน 400,000 บาท
ตําแหนง หัวหนาฝ่ายการเงิน ระดับ อํานวยการตน จํานวน 12
 เดือน 
เปนเงิน 430,000 บาท
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 230,000 บาท
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 230,000 บาท
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 200,000 บาท
ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 200,000 บาท
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 200,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 50,000 บาท สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
ตําแหนง จํานวน 60,000 บาท เพื่อจาย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน     เปน
เงิน 42,000 บาท
ตําแหนง หัวหนาฝ่ายการเงิน จํานวน 12 เดือน      เปน
เงิน 18,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 520,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปน
คาจางพนักงานจาง จํานวน 520,000 บาท
เพื่อจายพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 3 ตําแหนง
เปนเงิน 520,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 ตําแหนง เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจาย
- เปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง  ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด เปนเงิน 3,000 บาท
- เปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.อบต. รับรองวา
คุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง   เปนเงิน 7,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เปนเงิน 150,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิไดรับคา
เชาบานตามระเบียบฯ เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
จํานวน 200,000 บาท เพื่อจายเปน
- คาธรรมเนียมในการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยหรือคา
ธรรมเนียมอื่น  และคาลงทะเบียนตาง ๆ
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน
- คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถม วัสดุ หรือครุภัณฑหรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑอุปกรณตาง ๆ เปนตน
- คาจางเหมาแรงงานเปนผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ  ทางการเงิน บัญขี งานจัดเก็บรายได และงาน
พัสดุ และงานอื่นๆ ของกองคลัง ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
- คาจางเหมาปรับปรุงเว๊บไซดและคาจดทะเบียนโดเมนเนม และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับเว็บไซด ขององคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก
- คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและ เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ
- คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก
- คาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก
เอนก ประสงค รถยนตบรรทุกขยะ รถกูภัย ฯลฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ
ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนที่แมบท จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนใชจายตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัด
ทําแผนที่แมบท ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เกี่ยวกับ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000
 และ LTAX GIS) 
เปนเงิน 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
ใหกับ
ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในระบบการจัดเก็บภาษี เปน
เงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง เปนเงิน 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อพิมพ
ดีด โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แบบพิมพ
ตาง ๆ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ  ธงตรา
สัญลักษณ ฯลฯ เปนเงิน 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟ สวิทซไฟ ชุดไมโครโฟนหองประชุม
พรอมอุปกรณ ฯลฯ เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ดกระจก พรมปู
พื้น มีด แกวน้ํา จานรอง หมอ กระทะ  ฯลฯ เปน
เงิน 10,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน คา
ไม แปลง ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร ทอ
ตาง ๆ ฝาปิดรางระบายน้ํา ไมอัด ไมวงกบ ประตู หนาตาง ไม
ชนิดตาง ๆ เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กแป๊บ กระจก หมุดย้ํา ฯลฯ
 เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ํากรด น้ํากลั่น น้ํามันพาวเวอร น้ํามัน
เบรก น้ํามันครัช น็อต และอะไหลตาง ๆ เปนตน เปน
เงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปน
เงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม รูปสีหรือขาว
ดํา 
รูปภาพ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ ป้ายแนวเขต ป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายบอกทาง ฯลฯ เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แฟลชไดรฟ
 ตัวสงสัญญาณ
ไวเลส หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ
เปนเงิน100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

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

ประมาณการรายจายคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย  ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายจายคาเชาคูสายอินเตอรเน็ตตําบล เปน
เงิน 10,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 122,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 29,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท  โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดไมต่ํากวา 18,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปน ราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาทํางานของ
คอมเพรสเซอร                                                            
       6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด  
ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อชุดโต๊ะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 10,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 2 ชุด

จํานวน 66,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 33,400 บาท เปนเงิน 66,800
 บาท ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเล
เชอร เครื่องสํารองไฟฟ้า  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
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) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- 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
- มีDVD-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
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กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่1 (28 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,389,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเติมน้ํายาเคมีพรอมอุปกรณเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเติมน้ํายาเคมีพรอมอุปกรณเครื่องดับ
เพลิง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใชจายในการฝึกอบรม หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย เปน
เงิน 30,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินของ
อบต.ลุมพุก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ อบต.ลุมพุก 
เปนเงิน 30,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
pm 2.5

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 เปน
เงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตและ
ปีใหม พ.ศ.2564

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหม พ.ศ.2564
เปนเงิน 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปน
เงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน 100,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อพิมพ
ดีด โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ
เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

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

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายและวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จํา
เปนสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน สายเคเบิลสําหรับ
กลอง CCTV และอุปกรณที่เกี่ยวของกับกลองวงจรปิด เปนตน 
ตั้งจายจากเงินรายได เปนเงิน 50,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ไฟฉาย ขอตอดับเพลิงและ
หัวฉีด สายสงน้ําดับเพลิง ถังฉีดน้ําดับเพลิงฯลฯ เปน
เงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน รวม 2,689,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,689,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ จํานวน 4 ชุด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ จํานวน 4 ชุด ๆล ะ
 17,500 บาท เปนเงิน 70,000 บาท พรอมอุปกรณครบชุด ตั้ง
จายจากเงินรายได

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
 ลอ จํานวน 1 คัน ๆละ 2,500,000 บาท  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพอสังเขปดังนี้ 
- แบบบรรทุกน้ํา
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 
- จุน้ําไดไมนอยกวา  6,000 ลิตร 
- น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากว่ํา 12,000 กิโลกรัม 
(3) เปนราคาพรอมปั้มและอุปกรณ
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร จํานวน 1 ชุด

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดเครือขาย แบบมุม
มองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับใชงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable   (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
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- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX ส าหรับการแสดง
ภาพสี  (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา   (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา   4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide 
  Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100   Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE   802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”,   SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ   MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application   Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผูผลิต 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 17/9/2563  10:55:08 หนา : 27/95



จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  จํานวน 3 ชุด

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท เปน
เงิน 96,000 บาท  เพื่อติดตั้งตามจุดตางๆ ที่มีความเสี่ยงภายใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable  (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX ส าหรับการแสดง
ภาพสี   (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา   (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา   4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE  802.3af  
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หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง 
(Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10  Cํ ถึง 50  Cํ เปนอยางนอย
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”,   SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได เปนอยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application   Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผูผลิต
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว   
ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  สําหรับศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปราม
ยาเสพติดอําเภอคําเขื่อนแกว (ศป.ปส.อ.คําเขื่อนแกว )  
เปนเงิน 20,000 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว   ตามโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสืออําเภอคําเขื่อน
แกว ที่ ยส 0023.9/ว748 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เปน
เงิน 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,993,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,686,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,686,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
จํานวน 980,000บาท เพื่อจาย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
อํานวยการตน 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 350,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 ราย เปนเงิน 630,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นัก
บริหารการศึกษา 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับครูในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
จํานวน 84,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 500,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางกรณีที่อัตราคาจาง
รายเดือน
ของครูผูดูแลเด็กสูงเกินกวาเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร
ให จํานวน 500,000  บาท เพื่อจาย
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง เปนเงิน 250,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 
เปนเงิน 250,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางกรณีที่อัตราคาจางรายเดือนของครูผูดูแลเด็กสูงเกิน
กวาเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให จํานวน 60,000 บาท เพื่อจาย 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง เปนเงิน 35,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 
เปนเงิน 25,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ., ก
.อบต.รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,253,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เปน
เงิน 60,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 20,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล และขาราชการครูผูดูแลเด็ก ,ครู 
เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 628,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาจางเหมาบริการ เชน ทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คา
ซอมแซม
ทรัพยสิน และอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
-คาจางเหมาแรงงานในการทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก วางทอ  ขุด เจาะ วัสดุหรือครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ
 เปนตน
-คาจางเหมาแรงงานเปนผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ
ทางกองการศึกษา ฯ และงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
-คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล คาเลี้ยงรับรองการ
ประชุมตาง ๆ คาใชจายในการจัดงานหรือกิจกรรมตาง ๆซึ่งเปน
วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญของทางราชการ งานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีตางๆ
เชน วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจา
อยูหัว ฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี งานวันปิยะ
มหาราช และวันสําคัญตาง ๆ ฯลฯ เปนเงิน 40,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิตอาสาตําบลลุมพุก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชน
จิตอาสา
ตําบลลุมพุก จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการเขาคายพุทธบุตร-พุทธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเขาคายพุทธบุตร-พุทธ
รรม เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เปน
เงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี พ.ศ.2564 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวัน
สงกรานต ประจําปี พ.ศ.2564 เปนเงิน 80,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได

โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระ
ปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
 สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   พระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร   และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   และสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  หรือฟื้นฟูสิ่งแวด
ลอม  เชน โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษสีเขียว โครงการ
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าทดแทน โครงการประชา
ปลูกป่า โครงการรักป่า รักษาแผนดิน ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลลุมพุก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก เปนเงิน 30,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอานสรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
สรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
เด็ก 
จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น  ๆ

จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจาย
-เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คา
ลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 2,000 บาท จํานวน 4 คน 
เปนเงิน 8,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ เกาอี้ อาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพตาง ๆ ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ  ธงตราสัญลักษณ ฯลฯ เปน
เงิน 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ
เชน ไม แปลง ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร ทอตาง ๆ ฝาปิดรางระบายน้ํา ไมอัด ไมวง
กบ ประตู หนาตาง ไมชนิดตาง ๆ เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็ก
แป๊บ กระจก หมุดย้ํา ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ํากรด น้ํากลั่น น้ํามันพาวเวอร น้ํามัน
เบรก 
น้ํามันครัช น็อต และอะไหลตาง ๆ เปนตน เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปน
เงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม รูปสีหรือขาว
ดํา รูปภาพ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ ป้ายแนวเขต 
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายบอกทาง ฯลฯ เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี  แฟลชไดรฟ
 ตัวสงสัญญาณ
ไวเลส  หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ
เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

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

ประมาณการรายจายคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอน
เขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมูที่ 15
เปนเงิน 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายจายคาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บานดอนเขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย 
หมูที่ 15 เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายจายคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวง
ตรา ไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ เปนเงิน 10,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายจายคาเชาคูสายอินเตอรเน็ต สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
บานดอนเขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย หมู
ที่ 15
เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 34,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 34,500 บาท ประกอบ
ดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเชอรหรือ LED สี  เครื่อง
สํารองไฟฟ้า  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
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
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นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- 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
- มีDVD-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
   เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18
 หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
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แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b
, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    . เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว 
จังหวัดยโสธร ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ประกอบดวย 
    1 วันปิยมหาราช  (23 ตุลาคม)  
    2 วันจักรี 6 เมษายน)   
    3 วันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม)  
    4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี  (3 มิถุนายน) 
    5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวรชิรเกลาเจา
อยูหัว 28 กรกฎาคม)
    6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(12 สิงหาคม) 
    7 วันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พอแหงชาติ (5 ธันวาคม )  
  จํานวน 10,000 บาท สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
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โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจําปีพ.ศ
. 2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว จังหวัดยโสธร ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร ประจําปี 2564 จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,580,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมสงเสริมทักษะดานกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกิจกรรมสงเสริมทักษะดาน
กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

โครงการสงเสริมทักษะผูเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมทักษะผูเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษาคาจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก จํานวน 150,000  บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษาคาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขืองและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เหลาฝ้าย

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา
คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขืองและ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเหลาฝ้าย เปนเงิน 260,000 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจาย
ตอเมื่อได
รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) ตั้งจายจาก
เงินอุด
หนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 1,130,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก แป้ง  น้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ดกระจก พรมปู
พื้น ถาดหลุมสเตนเลสสําหรับใสอาหารเด็กปฐมวัย แกวน้ํา  ผาขน
หนู  ชอน สอม   ฯลฯ 
เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กเล็กหรือนักเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 1,000,000 บาท (ทั้ง
นี้ จะเบิกจายตอ
เมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)ตั้งจาย
จากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณการเกษตรตาง ๆ คาพันธุพืช วัสดุเพาะ
ชํา ตนกลา พันธุไม ผาใบ หรือผาพลาสติก ปุย ดิน จอบ เสียม พ
รั่ว มีด คาด ฯลฯ เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอน
เขือง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาฝ้าย ฯลฯ เปนเงิน 50,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย  จํานวน 10 ชุด จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนเขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเหลาฝ้าย  หมูที่ 15 จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท เปน
เงิน 28,000 บาท ประกอบดวย
1.โต๊ะขนาดไมนอยกวา 120x60xสูง50 ซม. 
    จํานวน 1 ตัว
2. มานั่งยาว ไมนอยกวา 120x30xสูง30 ซม. 
    จํานวน 2 ตัว ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 2 ชุด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 7,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก บานดอนเขือง หมูที่ 8 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลา
ฝ้าย หมูที่ 15 ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงพยาบาลสําหรับเด็ก จํานวน 2 เตียง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงพยาบาลสําหรับเด็ก จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 8,500 บาท เปนเงิน 17,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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ครุภัณฑอื่น

จัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนพัฒนาการเด็กหรือสื่อการเรียนการสอน  
สนามสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 8,15

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนพัฒนาการเด็กหรือสื่อการ
เรียนการสอน  สนามสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู
ที่ 8,9 เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 1,750,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,750,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กหรือนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 1,700,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน คาจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก
หรือนักเรียนสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 1,700,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก จํานวน 5 โรงเรียน

จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน ใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก จํานวน 5 โรงเรียน เปนเงิน 50,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,895,500 บาท

งบบุคลากร รวม 410,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 410,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา
พนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน 120,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณ
สุข                
 จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ., ก
.อบต. รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะที่ไดรับ
แตงตั้ง เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,891,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปน
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
เปนกรณีพิเศษเงินรางวัลประจําปี) เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
- คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบ
แทน เพื่อเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
  เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เปนเงิน 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

ตั้งบประมาณเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาธรรมเนียมในการใชบริการกําจัดขยะมูลฝอยหรือคา
ธรรมเนียมอื่น
และคาลงทะเบียนตาง ๆ
-คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชนรถยนต เครื่อง
คอม เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ ฯลฯ
-คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม ลางฟิลม อัด
ภาพ ขยายภาพ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน
-คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาคน
งานประจํารถขยะ การแบก หาม ยก ขุด เจาะ วาง
ทอ ถม  วัสดุ หรือครุภัณฑหรือติดตั้งวัสดุ ครุภัณฑอุปกรณตาง ๆ
 เปนตน
-คาจางเหมาแรงงานเปนผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของ 
และงานอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือตามที่ผู
บังคับบัญชามอบหมาย
-คาจางเหมาปรับปรุงเว๊บไซดและคาจดทะเบียนโดเมนเนม และ
คาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของกับเว็บไซด ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก
-คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพตาง ๆ
-คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก
-คาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง รถบรรทุกเอนก
ประสงค รถยนตบรรทุกขยะ รถกูภัย ฯลฯ ขององคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คารับรองในการตอนรับบุคคุลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานสวนตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงาน
สวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 20,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาและแมว ประจําปี 2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาและแมว ประจําปี 2564 เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

โครงการฝึกอบรมใหความรูในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการ
ขยะเปียกในครัวเรือน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหความรูในการคัด
แยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน เปน
เงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงคกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระนองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ฯ เปนเงิน 20,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการอบรมใหความรูและรณรงคการป้องกันและแกไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูและรณรงคการ
ป้องกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เปน
เงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมใหความรูและรณรงคป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูและรณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ฯลฯ  เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น  ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ย
เลี้ยง คา
พาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่อง
พิมพดีด เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะกลองถาย
รูป ฯลฯ
-คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน บอบําบัดสิ่งปฏิ
กุลหรือขยะ ฯลฯ
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 920,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แบบ
พิมพตาง ๆ แฟ้ม ปากกา ดินสอ มานกันแดด (มูลี่) ผามาน ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ  ธงตราสัญลักษณ ฯลฯ เปน
เงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ น้ํายาทํา
ความสะอาด ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ไฮเตอร สารอีเอ็ม ฯลฯ
 เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน คา
ไม แปลง ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร ทอ
ตาง ๆ ฝาปิดรางระบาย น้ํา ไมอัด ไมวงกบ ประตู หนาตาง ไม
ชนิดตาง ๆ เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กแป๊บ กระจก หมุดย้ํา ฯลฯ
 เปนเงิน 50,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ํากรด น้ํากลั่น น้ํามันพาวเวอร น้ํามัน
เบรก 
น้ํามันครัช น็อต และอะไหลตาง ๆ เปนตน เปนเงิน 100,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

พื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปน
เงิน 500,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาพันธุพืช วัสดุเพาะชํา ตน
กลา พันธุไม ผาใบ หรือผาพลาสติก ปุย ดิน จอบ เสียม พ
รั่ว มีด คาด ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม รูปสีหรือขาว
ดํา รูปภาพ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ ป้ายแนวเขต 
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายบอกทาง ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อแขนยาว หรือ
แขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี) ถุงมือยางหรือหนัง ผาปิก
ปาก-ปิดจมูก เสื้อกั๊กสีสะทอนแสง รองเทายางหุมสน สุงใต
เขา (รองเทาบู๊ต) 
เสื้อกันฝน ฯลฯ เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แฟลชไดรฟ
 ตัวสงสัญญาณไวเลส หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

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

ประมาณการรายจายคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายจายคาเชาคูสายอินเตอรเน็ตตําบล เปน
เงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 284,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร  แบบประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 34,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 34,500 บาท ประกอบ
ดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเชอรหรือ LED สี  เครื่อง
สํารองไฟฟ้า  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
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- 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) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- 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
- มีDVD-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
   เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18
 หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
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 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b
, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    . เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการดูแล บํารุงรักษาซอมแซมบอเกรอะที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการดูแล บํารุงรักษาซอมแซมบอ
เกรอะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ลุมพุก จํานวน 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบอเกรอะที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบอ
เกรอะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว จังหวัดยโสธร  ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาค
โลหิต ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/คณะ
กรรมการ
ชุมชน ภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก หมูที่ 1
 - หมูที่ 15 หมูบานละ 20,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข เชน โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ,โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม , การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ หรือโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายา
สําหรับใชกับเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ทรายอะเบท
 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีนปัองกันโรค ไขหวัดใหญสาย
พันธใหม หรือโรคติดตอตาง ๆ
วัสดุอุปกรณในการตรวจสารเสพติดในรางกาย ชุดปฐมพยาบาล
เบื้องตน วัสดุอุปกรณการแพทยตาง ๆ ฯลฯ เปนเงิน 60,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,803,700 บาท

งบบุคลากร รวม 879,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 879,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 643,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 643,000 บาท เพื่อจาย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ อํานวยการทอง
ถิ่น 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 300,000 บาท
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชํานาญการ จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 343,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาจางพนักงาน
จาง จํานวน 150,000 บาท เพื่อจาย พนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน เปน
เงิน 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท เพื่อจายพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง เปนเงิน 24,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก
.อบต.รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 869,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เปนเงิน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เปน
เงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  เปน
เงิน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบล เปนเงิน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาจางเหมาบริการ เชน จางเหมาทําความสะอาด คาซอมแซม
ทรัพยสิน ฯลฯ
-คาจางเหมาแรงงานในการทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด วางทอ  เจาะ วัสดุหรือครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ
 เปนตน
-คาจางเหมาแรงงานเปนผูชวยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของกอง
สวัสดิการสังคมและงานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
-คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตาง กิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ เปน
เงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ประจําปีพ.ศ.2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ประจําปี พ
.ศ.2564 เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข เพื่อแกไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเปนอยูของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข เพื่อแกไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน เปน
เงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ภายในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 20,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูง
อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตพื้นที่องค
ารบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปน
เงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุมอาชีพ
ตําบลลุมพุก

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของกลุมอาชีพตําบลลุมพุก เปนเงิน 30,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการอบรมใหความรูกับประชาชนในการแกไขปัญหาสังคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูกับประชาชน
ในการแกไขปัญหาสังคม เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงาน
จาง เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภัณฑ ที่ชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ รวมเปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพตาง ๆ  ธง
ชาติ พระบรมฉายาลักษณ  ธงตราสัญลักษณ ฯลฯ เปน
เงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน คาไม แปลง
ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร ทอตาง ๆ ฝา
ปิดรางระบายน้ํา ไมอัด ไมวง กบ ประตู หนาตาง ไมชนิดตาง ๆ
 เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กแป๊บ กระจก หมุดย้ํา ฯลฯ  เปน
เงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม รูปสีหรือขาว
ดํา รูปภาพ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ ป้ายแนวเขต ป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายบอกทาง ฯลฯ เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 17/9/2563  10:55:08 หนา : 58/95



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แฟลชไดรฟ
 ตัวสงสัญญาณไวเลส หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

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

ประมาณการรายจายคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายจายคาเชาคูสายอินเตอรเน็ตตําบล เปน
เงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 2 ชั้น จํานวน 1 ตู จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ใส ขนาด 2 ชั้น จํานวน 1 ตู เปนเงิน 5,700 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในเขตพื้นที่ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร

จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกลุมอาชีพ ผูนําหมู
บาน/ชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เพื่อใชในการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ตาม
โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในเขต
พื้นที่ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร จํานวน 50,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,300,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,253,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,253,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 820,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 820,000 บาท เพื่อจาย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ อํานวยการตน จํานวน 12
 เดือน 
เปนเงิน 370,000 บาท
ตําแหนง นายชางโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 250,000 บาท
ตําแหนง ชางไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 17/9/2563  10:55:09 หนา : 60/95



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 30,000 บาท สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 321,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 321,000 บาท 
เพื่อจาย
ตําแหนง ผูชวยชางโยธา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 161,000
 บาท
ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 160,000
 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางโยธา จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 15,000 บาท
ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 15,000
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจาย
-คาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางควรไดรับตามระเบียบที่
กําหนด 
เปนเงิน 5,000 บาท
-เปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.อบต. รับรองวาคุณวุฒิ
นั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง เปนเงิน 5,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 1,775,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปน
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่ใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เปนเงิน 100,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เปน
เงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล  เปนเงิน 50,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายพิมพเขียว ฯลฯ
-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
-คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการลางฟิลม อัดภาพ คา
จางเหมา
แบกสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
-คาจางเหมาในการแบกหาม ขุด เจาะ วางทอ ถม
ดิน หิน ทราย กรวด กระเบื้อง ลงทอพีวีซี ทอ คสล.ปรับปรุง
ระบบประปา วัสดุ ครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสรางตาง ๆ
-คาจางเหมาแรงงานเปนผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของทาง กองชาง และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
-คาจางเหมาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า
-คาจางเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า เปน
เงิน 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเชาที่ราชพัสดุหรือที่เชาอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาที่ราชพัสดุหรือที่เชาอื่น ๆ เปน
เงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการคาใชจายในการตรวจสอบเขตในการรังวัดแนวเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายเปนคาตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนที่อยู
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําคาพิกัดแนวเขตของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

โครงการรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่น ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ 
เปนเงิน  50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดิน ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน และทรัพยสินตาง ๆ เปนเงิน 600,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของเครื่องใชตาง ๆ
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พัดลมตั้งพื้น ธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ  ธงตราสัญลักษณ  ฯลฯ  เปนเงิน 50,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟ สวิทซไฟ ชุดไมโครโฟนพรอม
อุปกรณ ฯลฯ เปนเงิน 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระติกน้ํา
รอน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ด
กระจก พรมปูพื้น ฯลฯ เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ แปลง
ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร ทอตาง ๆ ฝา
ปิดรางระบายน้ํา ไมอัด ไมวง กบ ประตู หนาตาง ไมชนิดตาง ๆ
 เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กแป๊บ กระจก หมุดย้ํา  สตาฟ  ตลับ
เมตร บันไดไม บันไดเหล็ก 
บันไดอลูมิเนียม  ฯลฯ เปนเงิน 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ํากรด น้ํากลั่น น้ํามันพาวเวอร น้ํามัน
เบรก น้ํามัน ครัช น็อต และอะไหลตาง ๆ เปนตน เปน
เงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปน
เงิน 30,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม รูปสีหรือขาว
ดํา รูปภาพ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ ป้ายแนวเขต ป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายบอกทาง ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แฟลชไดรฟ
 ตัวสงสัญญาณไวเลส หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
เปนเงิน50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

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

ประมาณการรายจายคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายจายคาเชาคูสายอินเตอรเน็ตตําบล เปน
เงิน 10,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 72,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบInverter) จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 29,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท  โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดไมต่ํากวา 18,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปน ราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาทํางานของ
คอมเพรสเซอร                                                            
       6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด  
ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อชุดโตีะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 10,000 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได
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จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.เสนผาศูนยกลางใบตัดไมนอยกวา 355 มม.
2.ความเร็วรอบไมนอยกวา 3,800 รอบ/นาที
3.กําลังไฟไมเกิน 2,200 w
4. น้ําหนักไมเกิน 15 กก.
5. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง
6.ตัวเครื่องสามารถใชในงานตัดวัสดุตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.ฐานรองผลิตจากเหล็กเนื้อดี มีความแข็งแรง สามารถตอการทํา
งานหนักไดอยางดี 
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อตูเย็น  จํานวน 1 ตู จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 ตู ๆ
ล ะ6,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต
2.เปนรุนที่ไดรับฉลากประสทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย
ตั้งจายจากเงินรายได
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ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อเวอรเนียดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวอรเนียดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 6,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.เวอรเนียรมีชวงการวัด ไมนอยกวา 0-300 mm/0-12นิ้ว
2.เวอรเนียรคาลิปเปอรไดรับการรับรองจาก CE
3.เวอรเนียรมีแสดงผล LCD
4.เวอรเนียรมีคาความละเอียดการวัดไมนอย
กวา 0.01mm/0.0005in
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด
ตั้งจายจากเงินรายได
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายส าเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาใหกับหมูบานภายในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ 
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมิภาค สาขามหา
ชนะชัย เพื่อเปนคาใชจายในการขยายเขตประปาใหกับหมูบาน
ภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําาบลลุมพุก 
จํานวน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการอุดหนุนสําหรับกิจการประปาหมูบานภายในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 100,000 บาท

งินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกิจการประปาหมูบานภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก ตามโครงการ
อุดหนุนสําหรับกิจการประปาหมูบานภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จํานวน 100,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,495,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,495,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,495,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานลุมพุก ตําบล
ลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานลุ
มพุก ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจาก
ระบบประปาสวนภูมิภาคคําเขื่อนแกว ถึงศาลาประชาคม SML 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 436.00 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง 2 ขางทาง ขนาด
กวาง ขางละ 0.00 - 0.30 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
.ขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 
เมตร จํานวน 1 จุด รวม 8 ทอน และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานขี้เหล็ก ตําบล
ลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 166,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานขี้
เหล็ก ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจาก
ถนนลาดยาง สายลุมพุก - ศรีฐาน ถึงที่นางสาวรสริน วงษาหา ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 270.00 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง 2 ขางทาง ขนาด
กวาง ขางละ 0.00 - 0.30 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
.ขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 
เมตร จํานวน 1 จุด รวม 5 ทอน และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานดอนเขือง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานดอน
เขือง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่
นางสุปราณี จําปาเทศ ถึงที่นายแมน ศรีสงา ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 648.00 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง 2 ขางทาง ขนาด
กวาง ขางละ 0.00 - 0.30 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
.ขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 เมตร เพิ่ม
เติม จํานวน 2 ทอน และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10 บานแหลงแป้น 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10 บาน
แหลงแป้น ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สาย
จากบานนางจันทร สีหิน ถึงบานนายสงวน บัวศรี โดยวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 
เมตร พรอมยาแนวรอยตอ ยาว 200.00 เมตร บอพัก คสล
.ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.80 เมตร ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 20 บอ และเท
คอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกวาง
เฉลี่ย 0.70 - 0.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 145.00 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 12 บานหนองแสง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 309,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 12 บาน
หนองแสง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สาย
จากบานนางสมร มีธรรม ถึงสหกรณรานคาชุมชน โดยวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 
เมตร พรอมยาแนวรอยตอ ยาว 207.45 เมตร บอพัก คสล
.ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.80 เมตร ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 20 บอ และเท
คอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกวาง
เฉลี่ย 0.70 - 0.90 เมตร ยาว 207.45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 156.15 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 13 บานรองคํา ตําบล
ลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 13 บานรอง
คํา ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากบาน
นางบุญยิ่ง สมหนองหวา ถึงบานนายคําผล คงดี โดยวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 
เมตร พรอมยาแนวรอยตอ ยาว 198.50 เมตร บอพัก คสล
.ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.80 เมตร ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 20 บอ และเท
คอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกวางไมนอย
กวา 0.70 เมตร ยาว 198.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมนอยกวา 132.87 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บาน
โพนแพง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บานโพนแพง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายสัมฤทธิ์ สายแกว ถึงที่นานายลี ศรีสงา โดย
ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ขางทาง ขนาด
กวาง ขางละ 0.50 เมตร ระยะ
ทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 300.00 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง 2 ขางทาง ขนาด
กวาง ขางละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชนหนองสิม หมูที่ 14 บาน
โคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชนหนองสิม หมู
ที่ 14 บานโคกกลาง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร โดยมีขนาดพื้นที่ปากไมนอยกวา 2,209.00 ตาราง
เมตร พื้นที่กนไมนอยกวา 1,849.00 ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม
นอยกวา 4,052.66 ลูกบาศกเมตร พรอมขนยายดินทิ้ง และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการเสริมผิวจราจรดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน
โคกกลาง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 14 บานโคกกลาง ตําบลลุมพุก อําเภอ   คําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร สายจากถนนลาดยางสายคําเขื่อนแกว - มหาชนะชัย ถึงที่
นายขจร ชาตาดี โดยเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 67.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 201.00 ตารางเมตร ไหลทางลงดิน
ลูกรัง 2 ขางทาง ขนาดกวาง ขางละ 0.00 - 0.30 เมตร พรอมยา
แนวรอยตอผิวทางดวยยางมะตอยสําเร็จรูปบริเวณจุดเริ่มตน
โครงการ / จุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการเสริมผิวจราจรดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานเหลา
ฝ้าย ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 15 บานเหลาฝ้าย ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร สายจากบานนางจอมศรี สุขแสน ถึงบานนายฉลอม สุข
แสน โดยเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.50 เมตร ระยะทาง 108.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 483.25 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง
ขางเดียว ขนาดกวาง 0.00 - 0.30 เมตร และตอคอบอพัก คสล
. จํานวน 12 บอ กอสรางบอพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 
เมตร ลึกไมนอยกวา 0.65 เมตร ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 1 บอ พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการเสริมผิวจราจรดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน
โคกกลาง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 286,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 บานโคกกลาง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร สายจากที่นายสุพล เชี่ยวชาญ ถึงที่นางศิริ วงษชมพู โดย
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 125.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 625.00 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง 2 ขางทาง ขนาด
กวาง ขางละ 0.00 - 0.30 เมตร พรอมยาแนวรอยตอผิวทางดวย
ยางมะตอยสําเร็จรูปบริเวณจุดเริ่มตนโครงการ / จุดสิ้นสุด
โครงการ และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 7 บานหนองหาบแห 
ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 7 บานหนอง
หาบแห ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจาก
ที่นายชนะชัย เชิดชู ถึงที่นายคําพอง กิจเกียรติ โดยปรับปรุงถนน
ดินลงดินลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไมนอยกวา 320.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ย และ
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 7 บานหนองหาบแห 
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 122,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมูที่ 7 บานหนอง
หาบแห ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายโดย
รอบที่สาธารณประโยชนหนองหวา โดยปรับปรุงถนนดินลงดิน
ลูกรัง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมนอย
กวา 200.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ย และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมูที่ 6 บานโนนยาง ตําบลลุ
มพุก
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 316,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมูที่ 6 บานโนน
ยาง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สายจากที่นา
นายประสิทธิ์ สําลี ถึงที่นานางตอย สุตะคาน โดยปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 280.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ย และ
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า/การติดตั้งไฟฟ้าสายดับ และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานไฟฟ้า  ภายในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก

จํานวน 1,000,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
ยโสธร เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขยายระบบจําหนาย
ไฟฟ้า/การติดตั้งระบบจําหนายไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆที่เกี่ยว
ของกับงานไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก จํานวน 1,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสรางความปรองดอง สมานฉันท  ชุมชนสุขใจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางความ
ปรองดอง สมานฉันท ชุมชน สุขใจ เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

โครงการอบรมใหความรูทางการเมืองการปกครองและจัดเวที
ประชาคม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูทางการเมือง
การปกครองและจัดเวทีประชาคมภายในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการออกประชาคมหมูบานเกี่ยวกับการแสดง
ความคิดเห็น เสนอปัญหารับทราบปัญหา และแกไขปัญหารวมกัน
ในเรื่องตางๆ เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดย
เฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวม
แหงความเปนชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 
เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการเมืองไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเมืองไทยใสสะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น 
เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงคหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด  การจัด
ระเบียบสังคม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม เปนเงิน 50,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผน
ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและสรางความสามัคคี สมานฉันท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดและ
สรางความสามัคคี สมานฉันท ขององคการบริหารสวนตําบล
ลุมพุก เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาตาง ๆ
 เชน ตะกรอ ฟุตบอล วอลเลยบอล เปตอง ตาขาย
ฟุตบอล ตาขายวอลเลยบอล ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกายพรอมติดตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องออกําลังกายพรอมติดตั้ง เปน
เงิน 100,000 บาท เพื่อติดตั้งภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก ประกอบดวย
-อุปกรณออกกําลังกายขอเขา (แบบจักรยาน)
-อุปกรณออกกําลังกายลดหนาทอง
-อุปกรณออกกําลังกายบริหารไหลและขอสะโพก
-อุปกรณออกกําลังกายลูวิ่งเอนกประสงค
-อุปกรณออกกําลังกายขา 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันลอยกระทง เปนเงิน 80,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการวันสําคัญทางศาสนา  เชน วันเขาพรรษา  วันมาฆบูชา วันวิ
สาหบูชา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา เชน วัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาหบูชา ฯลฯ 
เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร 
ประจําปี พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อน
แกว 
ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด
ยโสธร ประจําปี พ.ศ.2564 จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง สงกรานตและ
ประเพณีอื่นๆในทองถิ่น หมูที่ 1- หมูที่ 15 ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 
จํานวน 100,000 บาท เพื่ออุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ ลอย
กระทง สงกรานตและประเพณีอื่นๆในทองถิ่น ใหกับคณะ
กรรมการหมูบาน หมูที่ 1-หมูที่ 15 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 901,200 บาท

งบบุคลากร รวม 390,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 200,000 บาท เพื่อจาย
ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เปนเงิน 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 150,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการ
เกษตร จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจาย
-คาตอบแทนสําหรับพนักงานจางควรไดรับตามระเบียบที่
กําหนด เปนเงิน 3,000 บาท
-เปนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.อบต. รับรองวาคุณวุฒิ
นั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง เปนเงิน 7,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางเปนกรณีพิเศษเงินรางวัล
ประจําปี) เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
เปนเงิน10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

ตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงานสวนตําบล 
เปนเงิน 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายพิมพเขียว ฯลฯ
-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
-คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการลางฟิลม อัดภาพ คา
จางเหมา
แบกสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
-คาจางเหมาแรงงานเปนผูชวยปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของทางกองสงเสริมการเกษตร และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญ
ามอบหมาย
-คาจางเหมาในการแบกหาม ปลูกตนไม ขุด เจาะ วางทอ ถม
ดิน หิน ทราย กรวด กระเบื้อง ลงทอพีวีซี ฯลฯ เปนเงิน 20,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  เปน
เงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมใหความรู  อาชีพการปลูกแตงโมอินทรีย  ใหกับ
เกษตรกรตําบลลุมพุก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนใชจายตามโครงการอบรมใหความรู อาชีพการปลูก
แตงโมอินทรีย ใหกับเกษตรกรตําบลลุมพุก)เปน
เงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 17/9/2563  10:55:09 หนา : 84/95



โครงการอบรมใหความรูการทําการเกษตรไรนาสวนผสม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูการทําการ
เกษตรไรนาสวนผสม เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

โครงการอบรมใหความรูการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูการปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

โครงการอบรมใหความรูและการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย
ครบวงจร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูและการจัดทํา
แปลงสาธิตเกษตรอินทรียครบวงจร เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมใหความรูและรณรงคงดเผาตอซังพืช จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูและรณรงคงด
เผาตอซังพืช เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 

โครงการอบรมใหความรูและรณรงคป้องกันและเฝ้าระวังการแพร
ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูและรณรงค
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพรระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุก
ชนิด เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือ
บรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เปน
เงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่อง
พิมพดีด เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ กลองถาย
รูป ฯลฯ
-คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ เชน กระดาษ แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ปากกา ดินสอธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ  ธงตรา
สัญลักษณ   ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ
เชน ไม แปลง ทาสี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร ทอตาง ๆ สปริงเกอร สายยาง ฝาปิดรางระบายน้ํา ไม
อัด ไมวง
กบ ประตู หนาตาง ไมชนิดตาง ๆ เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็ก
แป๊บ กระจก หมุดย้ํา ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปน
เงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณการเกษตรตาง ๆ คาพันธุพืช วัสดุเพาะ
ชํา ตนกลา พันธุไม ผาใบ หรือผาพลาสติก ปุย ดิน จอบ เสียม พ
รั่ว มีด คาด ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม รูปสีหรือขาว
ดํา รูปภาพ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ ป้ายแนวเขต ป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายบอกทาง ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แฟลชไดรฟ
 ตัวสงสัญญาณไวเลส หมึกคอมพิวเตอร โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
เปนเงิน10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

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

ประมาณการรายจายคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนเงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายจายคาเชาคูสายอินเตอรเน็ตตําบล เปน
เงิน 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 76,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 29,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท  โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดไมต่ํากวา 18,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปน ราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาทํางานของ
คอมเพรสเซอร                                                            
       6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด  
ตั้งจายจากเงินรายได

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งจายจากเงินรายได
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 ตู จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 ตู ๆ
ล ะ6,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต
2.เปนรุนที่ไดรับฉลากประสทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย
ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 34,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 34,500 บาท ประกอบ
ดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเชอรหรือ LED สี  เครื่อง
สํารองไฟฟ้า  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
   เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
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) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
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หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- 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
- มีDVD-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
   เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18
 หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b
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, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    . เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 999,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน
- คาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงานเปนผูชวยดูแลระบบการประปา
หมูบานภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก และงาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
-คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยาม คาจางเหมาคนงาน
จัดเก็บเอกสารตาง ๆ ลางฟิลม อัดภาพ ขยายภาพ คาซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน
-คาจางเหมาแรงงานทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การ
แบก หาม ยก ขุด เจาะ วางทอ ถม วัสดุ หรือครุภัณฑหรือติดตั้ง
วัสดุ ครุภัณฑ
อุปกรณตาง ๆ เปนตน
-คาโฆษณาและเผยแพร เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพตาง ๆ
-คาธรรมเนียมในการใชบริการตางๆ หรือคาธรรมเนียมอื่นและคา
ลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ
ประปา ระบบระบายน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบประปา ที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก ฯลฯ
 จํานวน 100,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ที่ใชในกิจการประปาที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลุ
มพุก จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ถังกรองน้ํา ถาดกรอง
น้ํา ถานไม หิน ทราย กรวด ทอน้ํา กาวเหล็ก อุปกรณ
ประปา ไม แปลงทาสี ปูน  อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะ
ปู ทินเนอร ทอตาง ๆ ฝาปิดรางระบายน้ํา ไมอัด ไมวง
กบ ประตู หนาตาง ไมชนิดตาง ๆ เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็ก
แป๊บ กระจก หมุดย้ํา ฯลฯ เปนเงิน 300,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน
-คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบ
ประมาณ เพื่อใชในการติดตั้งประปา ซอมแกไขมาตรวัดน้ําที่
คลาดเคลื่อนหรือชํารุด ซอมแกไขอุปกรณประปาตาง ๆ ฯลฯ
-คาจัดซื้อมิเตอรประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก จํานวน 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
 

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 9,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.ตัวปั้มขับเคลื่อนดวยโซลินอยดควบคุมไดแมนยํา
2.สามารถติดตั้งได 2 ลักษณะ บนพื้นหรือติดผนัง
3.ทนตอกรดดางและสารเคมี
4.ปริมาณสูบจายไมนอยกวา 12.1 ลิตร/ชั่วโมง
5.แรงดันไมนอยกวา 15 บาร
6. กําลังไฟไมนอยกวา 28 วัตต
7.แรงดันไฟฟ้าไมนอยกวา 220 โวลต 
พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของครบชุด
ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,000,990 บาท

งบกลาง รวม 18,000,990 บาท
งบกลาง รวม 18,000,990 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและอุดหนุนเปนคา
เบี้ยเลี้ยงประกันสังคมใหแกสํานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
เปนเงิน 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ใหแก ประกันสังคม
จังหวัดยโสธร เปนเงิน 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคการ
บริหาร
สวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 13,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,700,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่องคการ
บริหาร
สวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 3,700,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหผูป่วยเอดสในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและภัย
พิบัติตาง ๆ
หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เชน การ
ป้องกันและแกไขปัญาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดตอ ฯลฯ
เปนเงิน 400,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เปนเงิน 200,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสงเสริม สนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวนและ
รัฐบาล 1 สวน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยหลักการประชาชนออม 1 สวน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวนและรัฐบาล 1 สวน เปน
เงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 277,690 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) เปนเงิน  277,690 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 63,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 17 ) พ.ศ.2562 ขอ 4 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อ.คําเขื่อนแกว  จ.ยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,400,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 930,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีป้าย จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 824,900 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 600 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 141,500 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว
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ดอกเบี้ย จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 136,400 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 600 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาจําหนายเศษของ จํานวน 2,800 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาขายแบบแปลน จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,433,200 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,400,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,400,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

วันที่พิมพ : 17/9/2563  10:54:27 หนา : 3/4



ภาษีการพนัน จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงแร จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,631,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 32,631,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงกับปที่ลวงมาแลว
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลลุมพุกจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 52,876,157.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,133,551.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,587,802.88 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 50,817.60 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 44,846,950.14 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 365,206.99 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 541,893.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 136,240.01 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 138,970.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 270,258.60 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,830,872.94 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,563,508.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 142,427.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 35,475,522.09 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 14,263,888.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,813,198.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,628,617.30 บาท

งบลงทุน จํานวน 971,600.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,798,218.39 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 142,427.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,171,600.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก

อ.คําเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,421,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,389,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,483,500

แผนงานสาธารณสุข 2,955,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,803,700

แผนงานเคหะและชุมชน 7,795,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 901,200

แผนงานการพาณิชย 999,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,000,990

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,400,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,421,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,389,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,483,500

แผนงานสาธารณสุข 2,955,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,803,700

แผนงานเคหะและชุมชน 7,795,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 901,200

แผนงานการพาณิชย์ 999,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,000,990

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,400,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน   
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอคําเขื่อนแก้ว

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,400,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลลุมพุก
อ.คําเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายวสันต์  ชัยภูมิ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลลุมพุก

อนุมัติ

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

(นายอาทิตย์ ยังคง)

ตําแหนง นายอําเภอคําเขื่อนแก้ว



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,645,801.00 17,061,363.00 18,000,990.00

งบบุคลากร 11,173,246.00 15,492,920.00 15,893,200.00

งบดําเนินงาน 9,772,711.09 15,063,117.00 15,704,910.00

งบลงทุน 958,350.00 4,584,600.00 7,330,900.00

งบเงินอุดหนุน 2,205,787.85 3,798,000.00 3,470,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,755,895.94 56,000,000.00 60,400,000.00

รวม 38,755,895.94 56,000,000.00 60,400,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก

อ.คําเขื่อนแกว  จ.ยโสธร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 799,177.93 900,000.00 930,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

518,868.90 601,400.00 824,900.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 136,025.33 131,500.00 141,500.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

96,550.00 300,000.00 300,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 122,040.00 136,400.00 136,400.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,672,662.16 2,072,300.00 2,335,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,500,451.25 23,064,000.00 25,433,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,500,451.25 23,064,000.00 25,433,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,285,963.00 30,863,700.00 32,631,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,285,963.00 30,863,700.00 32,631,000.00

รวม 49,459,076.41 56,000,000.00 60,400,000.00



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการเงินสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

200,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยหลักการ
ประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วนและ
รัฐบาล 1 ส่วน

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

277,690

สํารองจ่าย 400,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการเงินสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

200,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยหลักการ
ประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วนและ
รัฐบาล 1 ส่วน

30,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

277,690

สํารองจ่าย 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,700,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

63,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 150,000 321,000 150,000 120,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 30,000 10,000 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

20,000 30,000 24,000 20,000

เงินเดือนพนักงาน 200,000 820,000 643,000 250,000

เงินอื่นๆ 10,000 10,000 10,000 10,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,700,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

63,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

50,000 50,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,679,200 2,679,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

200,000 200,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 600,000 600,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

50,000 50,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 500,000 2,760,000 4,001,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 60,000 130,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 350,000 504,000

เงินเดือนพนักงาน 980,000 4,214,000 7,107,000

เงินอื่นๆ 10,000 120,000 170,000

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 192,000 318,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 80,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 100,000 42,000 80,000

ค่าเช่าบ้าน 10,000 50,000 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000 10,000 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

5,000 5,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 20,000 300,000 150,000 300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 10,000 10,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

30,000

ค่าเช่าที่ราชพัสดุหรือที่
เช่าอื่น ๆ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเติม
น้ํายาเคมีพร้อมอุปกรณ์
เครื่องดับเพลิง

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 450,000 742,000

ค่าเช่าบ้าน 20,000 50,000 208,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 70,000 130,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

5,000 10,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 896,910 2,116,910

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 40,000 140,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

30,000

ค่าเช่าที่ราชพัสดุหรือที่
เช่าอื่น ๆ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเติม
น้ํายาเคมีพร้อมอุปกรณ์
เครื่องดับเพลิง

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  10:55:34 หน้า : 6/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของ
อบต.ลุมพุก

โครงการการเลือกตั้ง 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง 
และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่)

โครงการกิจกรรมส่ง
เสริมทักษะด้านกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาตําบลลุมพุก

โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตร-พุทธรรม

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและสร้าง
ความสามัคคี สมานฉันท์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของ
อบต.ลุมพุก

30,000 30,000

โครงการการเลือกตั้ง 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง 
และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่)

1,000,000 1,000,000

โครงการกิจกรรมส่ง
เสริมทักษะด้านกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมสภาเยาวชนจิต
อาสาตําบลลุมพุก

20,000 20,000

โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตร-พุทธรรม

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและสร้าง
ความสามัคคี สมานฉันท์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบเขตใน
การรังวัดแนวเขตที่ดิน

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ ประจําปีพ.ศ.2564

30,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

80,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ ประจําปี พ.ศ
.2564

โครงการจัดงานวันอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการจัดทําค่าพิกัด
แนวเขตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลลุมพุก

20,000

โครงการจัดทําแผนที่แม่
บท

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบเขตใน
การรังวัดแนวเขตที่ดิน

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ ประจําปีพ.ศ.2564

30,000

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

80,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ ประจําปี พ.ศ
.2564

80,000 80,000

โครงการจัดงานวันอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

20,000 20,000

โครงการจัดทําค่าพิกัด
แนวเขตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลลุมพุก

20,000

โครงการจัดทําแผนที่แม่
บท

300,000 300,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระ
ปรเมนทรรามธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี   พระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร   และ
สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระ
ปรเมนทรรามธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี   พระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร   และ
สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

50,000 50,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

20,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
pm 2.5

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว ประจําปี 
2564

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปี
ใหม่ พ.ศ.2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

20,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
pm 2.5

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว ประจําปี 
2564

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปี
ใหม่ พ.ศ.2564

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลลุมพุก

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบริหาร
จัดการขยะเปียกในครัว
เรือน

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลลุมพุก

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน

250,000 250,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการคัดแยก
ขยะและการบริหาร
จัดการขยะเปียกในครัว
เรือน

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลลุมพุก

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเมืองไทยใส
สะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น

20,000

โครงการรณรงค์
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด  การ
จัดระเบียบสังคม

50,000

โครงการรายจ่ายเกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

50,000

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา  เช่น วันเข้า
พรรษา  วันมาฆบูชา วัน
วิสาหบูชา

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมภารกิจควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองแดง 
ป่าดงมะพริก และป่า
ชุมชน (ป่าหนองแล้ง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเมืองไทยใส
สะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น

20,000

โครงการรณรงค์
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด  การ
จัดระเบียบสังคม

50,000

โครงการรายจ่ายเกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

50,000

โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา  เช่น วันเข้า
พรรษา  วันมาฆบูชา วัน
วิสาหบูชา

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมภารกิจควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองแดง 
ป่าดงมะพริก และป่า
ชุมชน (ป่าหนองแล้ง)

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
ชุมชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขืองและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหล่าฝ้าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
ชุมชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)

150,000 150,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขืองและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหล่าฝ้าย

260,000 260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์  
ชุมชนสุขใจ

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากร 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุกและ
ประชาชนทั่วไป

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่องค์
ารบริหารส่วนตําบลลุ
มพุก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์  
ชุมชนสุขใจ

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากร 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุกและ
ประชาชนทั่วไป

20,000 20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก

10,000 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่องค์
ารบริหารส่วนตําบลลุ
มพุก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ตําบลลุมพุก

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้  อาชีพการปลูกแตงโม
อินทรีย์  ให้กับ
เกษตรกรตําบลลุมพุก

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้กับประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาสังคม

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การทําการเกษตรไร่นา
สวนผสม

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ตําบลลุมพุก

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้  อาชีพการปลูกแตงโม
อินทรีย์  ให้กับ
เกษตรกรตําบลลุมพุก

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้กับประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาสังคม

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การทําการเกษตรไร่นา
สวนผสม

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ทางการเมืองการ
ปกครองและจัดเวที
ประชาคม

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และการจัดทําแปลง
สาธิตเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจร

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์งดเผาตอ
ซังพืช

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์ป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของแมลงหรือ
ศัตรูพืชทุกชนิด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ทางการเมืองการ
ปกครองและจัดเวที
ประชาคม

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และการจัดทําแปลง
สาธิตเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจร

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์งดเผาตอ
ซังพืช

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และรณรงค์ป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของแมลงหรือ
ศัตรูพืชทุกชนิด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฎิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  ๆ

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 10,000 600,000 10,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 50,000 30,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 10,000 30,000 500,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฎิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  ๆ

58,000 58,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  ๆ

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

215,000 235,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 30,000 250,000 1,300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 160,000 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000 180,000 360,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 110,000 310,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 410,000 980,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 60,000 220,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 20,000 200,000 10,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 50,000 30,000 50,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 10,000 10,000 10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร จํานวน 
1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) จํานวน 1 
เครื่อง

29,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,000,000 1,000,000

วัสดุการเกษตร 30,000 130,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 40,000 670,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 60,000 140,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 250,000 650,000

วัสดุอื่น 60,000 160,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 130,000 190,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 50,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 80,000 500,000 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 40,000 90,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร จํานวน 
1 เครื่อง

13,000 13,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) จํานวน 1 
เครื่อง

29,700 59,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)จํานวน  1  
เครื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) 
จํานวน 1 เครื่อง

29,700

จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 
ชุด

จัดซื้อชุดโต๊ะรับ
ประทานอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย  จํานวน 10 
ชุด

จัดซื้อชุดโตีะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 
ชุด

10,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกใส ขนาด 2 
ชั้น จํานวน 1 ตู้

5,700

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

5,500 5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)จํานวน  1  
เครื่อง

29,700 29,700

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) 
จํานวน 1 เครื่อง

29,700

จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 
ชุด

20,000 20,000

จัดซื้อชุดโต๊ะรับ
ประทานอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย  จํานวน 10 
ชุด

28,000 28,000

จัดซื้อชุดโตีะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 
ชุด

10,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกใส ขนาด 2 
ชั้น จํานวน 1 ตู้

5,700

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้

5,500 16,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
จํานวน 2 ชุด

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม แบบตั้ง
พื้น จํานวน 4 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

34,500

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิว
เตอร  แบบประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

34,500

จัดซื้อชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 จํานวน 2 ชุด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
จํานวน 2 ชุด

15,000 15,000

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม แบบตั้ง
พื้น จํานวน 4 ตัว

20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

34,500 69,000

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิว
เตอร  แบบประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

34,500

จัดซื้อชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 จํานวน 2 ชุด

66,800 66,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 3 
ชุด

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ 
ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

7,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อตู้เย็น  จํานวน 1 
ตู้

6,500

จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ 6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงกลางแจ้ง จํานวน 
1 ชุด

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อชุดเครื่องออก
กําลังกายพร้อมติดตั้ง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 3 
ชุด

58,500 58,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ 
ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

7,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

9,500 9,500

จัดซื้อตู้เย็น  จํานวน 1 
ตู้

6,500 13,000

จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ 6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงกลางแจ้ง จํานวน 
1 ชุด

100,000 100,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อชุดเครื่องออก
กําลังกายพร้อมติดตั้ง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

จัดซื้อเตียงพยาบาล
สําหรับเด็ก จํานวน 2 
เตียง

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องจ่ายสาร
คลอรีน  จํานวน 1 
เครื่อง

9,000

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กหรือสื่อ
การเรียนการสอน  
สนามสําหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 8,15

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ 
จํานวน 4 ชุด

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

จัดซื้อเตียงพยาบาล
สําหรับเด็ก จํานวน 2 
เตียง

17,000 17,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องจ่ายสาร
คลอรีน  จํานวน 1 
เครื่อง

9,000

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กหรือสื่อ
การเรียนการสอน  
สนามสําหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 8,15

100,000 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ 
จํานวน 4 ชุด

70,000 70,000

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

2,500,000 2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  10:55:34 หน้า : 38/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายในอาคาร 
จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
จํานวน 3 ชุด

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 
จอ

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง

6,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติด
ตั้งภายในอาคาร 
จํานวน 1 ชุด

23,000 23,000

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
จํานวน 3 ชุด

96,000 96,000

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  จํานวน 1 
เครื่อง

30,300 30,300

จัดซื้อจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 
จอ

15,300 15,300

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง

6,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านลุมพุก ตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร

266,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก ตําบลลุ
มพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

166,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านดอนเขือง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

390,000

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
10 บ้านแหล่งแป้น 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

294,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 บ้านลุมพุก ตําบลลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร

266,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก ตําบลลุ
มพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

166,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านดอนเขือง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

390,000

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
10 บ้านแหล่งแป้น 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

294,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
12 บ้านหนองแสง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

309,000

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
13 บ้านร่องคํา ตําบลลุ
มพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

288,000

โครงการขยายเขตผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
โพนแพง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

324,000

โครงการขุดลอกหนอง
น้ําสาธารณประโยชน์
หนองสิม หมู่ที่ 14 บ้าน
โคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

183,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
12 บ้านหนองแสง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

309,000

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
13 บ้านร่องคํา ตําบลลุ
มพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

288,000

โครงการขยายเขตผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
โพนแพง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

324,000

โครงการขุดลอกหนอง
น้ําสาธารณประโยชน์
หนองสิม หมู่ที่ 14 บ้าน
โคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

183,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

90,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

265,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

286,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการดูแล บํารุง
รักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

90,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

265,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

286,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการดูแล บํารุง
รักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 
บ้านหนองหาบแห 
ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

196,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 
บ้านหนองหาบแห 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

122,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 6
 บ้านโนนยาง ตําบลลุ
มพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

316,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณบ่อเกรอะที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 
บ้านหนองหาบแห 
ตําบลลุมพุก 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

196,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 
บ้านหนองหาบแห 
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

122,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 6
 บ้านโนนยาง ตําบลลุ
มพุก
อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

316,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณบ่อเกรอะที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆในเขตพื้นที่
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ลอย
กระทง สงกรานต์และ
ประเพณีอื่นๆในท้องถิ่น 
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลุมพุก

100,000

โครงการอุดหนุนสําหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน
ภายในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบองค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

100,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆในเขตพื้นที่
ตําบลลุมพุก อําเภอคํา
เขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ลอย
กระทง สงกรานต์และ
ประเพณีอื่นๆในท้องถิ่น 
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลุมพุก

100,000

โครงการอุดหนุนสําหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน
ภายในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบองค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

100,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็ก
หรือนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลลุมพุก

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลุ
มพุก จํานวน 5 โรงเรีย
น

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ จังหวัดยโสธร 
ประจําปี พ.ศ.2564

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็ก
หรือนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลลุมพุก

1,700,000 1,700,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลุ
มพุก จํานวน 5 โรงเรีย
น

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ จังหวัดยโสธร 
ประจําปี พ.ศ.2564

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร ประจําปี
พ.ศ. 2564

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสนับสนุนการ
รับบริจาคโลหิต ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ์ฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000

โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตประปาให้กับ
หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร ประจําปี
พ.ศ. 2564

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนการ
รับบริจาคโลหิต ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ์ฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000

โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตประปาให้กับ
หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลุมพุก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้า/การติด
ตั้งไฟฟ้าสายดับ และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานไฟฟ้า  ภายในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลุมพุก

1,000,000

รวม 18,000,990 999,000 901,200 440,000 210,000 7,795,200 1,803,700 2,955,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้า/การติด
ตั้งไฟฟ้าสายดับ และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานไฟฟ้า  ภายในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลุมพุก

1,000,000

รวม 6,483,500 3,389,000 17,421,910 60,400,000

วันที่พิมพ์ : 17/9/2563  10:55:34 หน้า : 56/56


