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ของ 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 



 
ค าแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
         ลุมพกุ  ทุกท่าน 

  ตามท่ีข้าพเจ้านายวสันต์  ชัยภูมิ   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก       
ได้ท าการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   เมื่อวันท่ี  9  เดือน  พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2555  ในคราวประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1/2555  ไปแล้วนั้น  และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบายและพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล  จึงอาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  58/5  แห่ง
พระราชบัญญัติ  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)  
พ.ศ. 2552  เพื่อรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกได้รับทราบ   โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได้ส่งมาให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งกระผมขอเรียนว่า แผนงาน/โครงการ ท่ีเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเท่าท่ีควรเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็
ตามกระผมจะพยายามประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
      (ลงชื่อ)       

                         (นายวสันต์   ชัยภูมิ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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รายละเอียดประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

  1. สถานะการคลัง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ประมาณการรายรับไว้              
จ านวน   58,000,000 .- บาท (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)  
 2. งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 

 ด้านบริหารทั่วไป 
  (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  16,881,911 บาท 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ยอดรวม      615,000 บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  (1)  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม        6,664,200 บาท 
  (2)  แผนงานสาธารณสุข       ยอดรวม    2,318,600 บาท 
  (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม    1,227,800   บาท 
  (4)  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    8,587,400 บาท 
  (5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม      220,000 บาท 
  (6)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      495,000 บาท 

 ด้านเศรษฐกิจ 
  (1) แผนงานการเกษตร    ยอดรวม           915,000 บาท 
  (2) แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม      980,000   บาท 

 ด้านการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
  (1)  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    19,095,089 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  16,881,911 บาท  
งานบริหารทั่วไป   ตั้งไว้   12,928,811   บาท 
 1.1  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม      8,750,500     บาท แยกเป็น 
       -   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    ตั้งไว้  3,800,000 บาท      
        -   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้  4,950,500 บาท    
 1.2  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม    3,869,361   บาท แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ตั้งไว้     430,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้  1,599,361 บาท 
  -  ค่าวัสดุ    ตั้งไว้   1,120,000 บาท 

 - ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้        720,000 บาท  
 1.3  งบลงทุน     ตั้งไว้รวม    308,950  บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ตั้งไว้      308,950 บาท    
  

งานบริหารงานคลัง   ตั้งไว้    3,953,100    บาท 
 1.1  งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม      2,513,000    บาท แยกเป็น 
       1.1   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้    2,513,000 บาท    
 1.2  งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม    1,315,000      บาท แยกเป็น 
  -  ค่าตอบแทน    ตั้งไว้       280,000 บาท 
  -  ค่าใช้สอย      ตั้งไว้       740,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ    ตั้งไว้       265,000 บาท       

 - ค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้           30,000 บาท         
 1.3  งบลงทุน     ตั้งไว้รวม      115,100    บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ตั้งไว้             114,300 บาท    
 1.4   งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม    10,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ตั้งไว้            10,000 บาท    

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      615,000     บาท 
 2.1  งบด าเนินงาน ตั้งไว้รวม     540,000  บาท แยกเป็น 
  -  ค่าใช้สอย   ตั้งไว้         340,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ   ตั้งไว้  200,000 บาท 
 2.2  งบลงทุน     ตั้งไว้รวม      50,000    บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ตั้งไว้             50,000 บาท    
 2.3   งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม    25,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ตั้งไว้            25,000 บาท    
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการศึกษา 

3. แผนงานการศึกษา   ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น       6,664,200     บาท  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้    2,713,900     บาท 
 3.1  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม     1,596,000       บาท      แยกเป็น 
  -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้   1,596,000 บาท    
 3.2  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม    980,000    บาท    แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน   ตั้งไว้     222,000         บาท 
  - ค่าใช้สอย     ตั้งไว้              438,000         บาท 
  - ค่าวัสดุ   ตั้งไว้     225,000         บาท  
     - ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้     95,000         บาท  
 3.3 งบลงทุน     ตั้งไว้รวม    82,900  บาท     แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                  ตั้งไว้     82,900 บาท     
 3.4 งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม    55,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ตั้งไว้            55,000 บาท    
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้    3,950,300    บาท 
 3.1  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม   1,475,000   บาท แยกเปน็ 
  - ค่าใช้สอย     ตั้งไว้    445,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ   ตั้งไว้           1,030,000 บาท       
 3.2 งบลงทุน ตั้งไว้รวม   755,300   บาท  แยกเปน็ 
  - ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้  405,300 บาท 
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้  350,000 บาท 
 3.3 งบเงินอุดหนุน     ตั้งไว้รวม    1,720,000  บาท   แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ตั้งไว้               1,720,000 บาท 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานสาธารณสุข 

4. แผนงานสาธารณสุข  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     2,318,600        บาท  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้    2,218,600   บาท 
 4.1 งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม   410,000   บาท แยกเป็น 
   - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้           410,000  บาท    
 4.2 งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  1,375,000   บาท แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน                 ตั้งไว้             70,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย     ตั้งไว้    4410,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ   ตั้งไว้    880,000 บาท   
     - ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้     15,000        บาท  
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 4.3  งบลงทุน ตั้งไว้รวม   128,600   บาท แยกเป็น 
  - ค่าครุภัณฑ์   ต้ังไว้           18,600 บาท    
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้           110,000 บาท    
 4.4 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม   305,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ตั้งไว้      305,000 บาท 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  ตั้งไว้    100,000    บาท 
 4.1  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้ รวม  100,000   บาท  แยกเป็น 
   - ค่าวัสดุ     ตั้งไว้    100,000 บาท   
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานเคหะและชุมชน 

5. แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งงบประมาณรายจ่าย        8,587,400     บาท  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั้งไว้     3,685,400      บาท 
 5.1  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม     1,282,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้            1,282,000   บาท    
 5.2  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม  2,005,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ตั้งไว้    190,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้           1,380,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ตั้งไว้    415,000 บาท   
     - ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้     20,000        บาท  
 5.3  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม     148,400   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว้      148,400 บาท   
 5.4 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม   250,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ตั้งไว้      250,000 บาท 

   งานไฟฟ้าถนน   ตั้งไว้    4,902,000    บาท 
 5.1 งบลงทุน     ตั้งไว้รวม     4,602,000    บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้               4,602,000  บาท    
 5.2 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม   300,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ตั้งไว้      300,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ตั้งงบประมาณรายจ่าย        220,000     บาท  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ตั้งไว้     60,000      บาท 
 6.1  งบด าเนินงาน ตั้งไว้รวม     60,000       บาท  แยกเป็น 
                -  ค่าใช้สอย   ตั้งไว้            60,000   บาท    
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   ตั้งไว้     160,000      บาท 
 6.1  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม  160,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้           160,000 บาท      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

7. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ตั้งงบประมาณรายจ่าย        1,227,800     บาท  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้     1,227,800      บาท 
 7.1  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม     730,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้            730,000   บาท    
 7.2  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม  435,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ตั้งไว้    90,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้           240,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ตั้งไว้   90,000 บาท  
     - ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้     15,000        บาท  
 7.3  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม     12,800   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้      12,800 บาท   
 7.4 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม   50,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                   ตั้งไว้      50,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

8. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ตั้งงบประมาณรายจ่าย        495,000     บาท  
งานกีฬาและนันทนาการ  ตั้งไว้     120,000      บาท 
 8.1  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม  50,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้           70,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ตั้งไว้  50,000 บาท   
 8.2  งบลงทุน     ตั้งไว้รวม  200,000   บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                    ตั้งไว้      200,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตั้งไว้     175,000      บาท 
 8.1  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม  110,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้           110,000 บาท      
 8.2 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม   65,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ตั้งไว้      65,000 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการเกษตร 

9. แผนงานการเกษตร   ตั้งงบประมาณรายจ่าย        915,000     บาท  
งานส่งเสริมการเกษตร  ตั้งไว้     915,000      บาท 
 9.1  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม     400,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้            400,000   บาท    
 9.2  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม  465,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ตั้งไว้    70,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้           260,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ตั้งไว้  120,000 บาท   
     - ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้     15,000        บาท  
 9.3 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม   50,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ตั้งไว้      50,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการเกษตร 

10. แผนงานการเกษตร   ตั้งงบประมาณรายจ่าย        980,000     บาท  
งานส่งเสริมการเกษตร  ตั้งไว้     980,000      บาท 
 10.1  งบด าเนินงาน    ตั้งไว้รวม  980,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ตั้งไว้           500,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ตั้งไว้  330,000 บาท   
     - ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  150,000        บาท  
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานงบกลาง 

10. แผนงานงบกลาง   ตั้งงบประมาณรายจ่าย        19,095,089     บาท  
งบกลาง  ตั้งไว้     19,095,089     บาท 
 10.1  งบกลาง ตั้งไว้รวม     19,095,089       บาท  แยกเป็น 
                -  งบกลาง   ตั้งไว้            19,095,089   บาท    
 
 
 
 
 
 

 
 
 


