
















1.  ลักษณะทางภูมศิาสตร์และเขตการปกครอง

1.1 ลักษณะทีต่ั้งและขนาดพ้ืนที ่  

1)  ทีต้ั่งองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรต้ังอยู่

ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธรและอยู่ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 23 กิโลเมตร

2) ขนาดพืน้ที ่ต าบลลุมพุกมีเนื้อทีท่ัง้หมด  79  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,750 ไร่

อาณาเขต องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีอาณาเขตติดต่อกับใกล้เคียง  ดังนี้  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลทุง่มนและต าบลดงเจริญ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

- ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลแคนน้อย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลกู่จานและต าบลเหล่าไฮ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลกุดกุงและต าบลโพนทัน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว

1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ

สภาพพืน้ทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นทีร่าบสูงและมีทุง่นาสลับป่าโปร่ง 

ดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ ามีล าห้วยเขมรไหลผ่าน

1.3 เขตการปกครอง

                     องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกประกอบด้วยหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน

- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน  2  หมู่  ได้แก่  หมู่ที ่1 – 2

- จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทัง้  13  หมู่  ได้แก่  หมู่ที ่3 – 15

หมายเหต ุ1 สรุปนโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ 

หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพือ่จัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที ่20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) ลงวันที ่

21 มีนาคม 2561 และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

ขอ้มลูทัว่ไป

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562



ขอ้มลูทัว่ไป



2561 2562

33,130,237.23

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์        63,360.00 63,360.00 191,000.00

63,360.00

อาคารส านักงาน    1,619,380.00 1,619,380.00 33,384,597.23

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 1,532,000.00

ส่ิงปลูกสร้าง 1,772,904.00

ครุภณัฑ์ส ารวจ 91,145.00

ครุภณัฑ์อื่น 40,000.00

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 978,360.00

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 336,900.00

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1,634,200.00

ครุภณัฑ์ส านักงาน 3,547,015.00

ครุภณัฑ์โรงงาน 24,000.00

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง -

ครุภณัฑ์การเกษตร 91,145.00

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1,570,383.23

ครุภณัฑ์กีฬา 823,000.00

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11,566,500.00

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 221,500.00

ครุภณัฑ์สาธารณูปโภค - 3,200.00

ครุภณัฑ์จราจร 353,000.00

26,267,992.23

26,204,632.23รวม

3,319,665.00

1,820,000.00

ครภุณัฑ์

41,500.00

593,200.00

1,027,860.00

384,400.00

24,000.00

58,000.00

รวม 33,384,597.23

91,145.00

1,690,983.23

1,278,500.00

11,566,500.00

-

398,500.00

3,563,700.00

สิ่งปลูกสรา้ง

5,843,904.00

ชื่อ จ านวนเงนิ

2562 2561

ที่ดิน

อาคาร

รายได้

เงินสะสม

26,204,632.23

เงินที่มีผู้อุทศิให้ 63,360.00

-

องค์การบรหิารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรพัย์สิน

ประเภททรพัย์สิน ราคาทรพัย์สิน แหล่งที่มาของทรพัย์สินทั้งหมด



หมายเหต ุ3 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 2562 2561

เงนิฝากธนาคาร กรงุไทย ประเภทกระแสรายวัน 15,565.80             165,600.00       

เลขที ่315-6-03229-8

ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ 12,609,527.27      24,802,561.25  

เลขที ่01451-2-45543-9

ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ 749,512.56           846,088.36       

เลขที ่01451-2-54264-2

ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ 535,833.69           533,690.94       

เลขที ่01451-2-54992-9

ออมสนิ ประเภทออมทรัพย์ 29,088,962.41      12,597,499.63  

055-340-07392-7

ออมสนิ ประเภทออมทรัพย์ 54,351.17             53,946.67         

055-340-09708-2

ธ.ก.ส. ประเภทฝากประจ า 515,637.11           508,679.59       

เลขที ่01451-4-13013-8

รวม 43,569,390.01      39,508,066.44  

หมายเหต ุ4 เงนิฝากกระทรวงการคลงั 2562 2561

เงนิอดุหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจ 57,400.00             -

หนา้ทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลอืกท า

รวม 57,400.00             -

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลมุพกุ  อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562



หมายเหต ุ5 รายไดจ้ากรฐับาลคา้งรบั 2562 2561

1 1,400,000.00

2 1,890,000.00

3 498,000.00

4 5,000,000.00

รวม 8,788,000.00        -                    

โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉนิ (กรณีอทุกภัย)

 โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบ

บาดาลขนาดกลาง พรอ้มวางทอ่ความยาว 

1,680 เมตร หมูท่ี ่15 บา้นเหลา่ฝ้าย

คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายจากที่

นายสงกรานต ์ มนตข์ลัง ถงึที่

สาธารณประโยชน์หนองหาบแห บา้นหนอง

หาบแห หมูท่ี ่7

 โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบ

ผวิดนิขนาดกลาง พรอ้มวางทอ่ความยาว 204 

เมตร หมูท่ี ่12 บา้นหนองแสง

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลมุพกุ  อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ



หมายเหต ุ6 ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน

ปี 2562

ชือ่ - สกุล ผู้ยืม โครงการที่ยืม เลขที่สัญญา จ านวนเงิน

 1. กลุ่มกองทุนหมูบ่า้นบา้นโพนแพง  ม.3 กองทุนบา้นโพนแพง 1/2561 80,000.00        

 2. กลุ่มโรงสีชุมชน  บา้นขี้เหล็ก ม.4 โรงสีข้าวบา้นขี้เหล็ก ม.4 2/2561 80,000.00        

 3. กลุ่มโรงสีชุมชน บา้นสมสะอาด  ม.11 โรงสีข้าวบา้นสมสะอาด ม.11 3/2561 80,000.00        

 4. กลุ่มโรงสีข้าวบา้นแหล่งแปน้  ม.10 โรงสีข้าวชุมชนบา้นแหล่งแปน้ 4/2561 80,000.00        

 5. กลุ่มปุย๋อินทรีย์บา้นหนองแสง ม.12 กลุ่มปุย๋อินทรีย์บา้นหนองแสง 5/2561 80,000.00        

 6.กลุ่มเล้ียงโคกระบอืชุมชนบา้นลุมพุก ม.1 กลุ่มเล้ียงโคกระบอืชุมชนบา้นลุมพุก ม.1 1/2562 100,000.00      

 7.กลุ่มเล้ียงโค บา้นโนนยาง  ม.6 กลุ่มเล้ียงโค บา้นโนนยาง  ม.6 2/2562 100,000.00      

600,000.00     

หมายเหต ุ6 ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน

ปี 2561

ชือ่ - สกุล ผู้ยืม โครงการที่ยืม เลขที่สัญญา จ านวนเงิน

 1. กลุ่มกองทุนหมูบ่า้นบา้นโพนแพง  ม.3 กองทุนบา้นโพนแพง 1/2561 100,000.00      

 2. กลุ่มโรงสีชุมชน  บา้นขี้เหล็ก ม.4 โรงสีข้าวบา้นขี้เหล็ก ม.4 2/2561 100,000.00      

 3. กลุ่มโรงสีชุมชน บา้นสมสะอาด  ม.11 โรงสีข้าวบา้นสมสะอาด ม.11 3/2561 100,000.00      

 4. กลุ่มโรงสีข้าวบา้นแหล่งแปน้  ม.10 โรงสีข้าวชุมชนบา้นแหล่งแปน้ 4/2561 100,000.00      

 5. กลุ่มปุย๋อินทรีย์บา้นหนองแสง ม.12 กลุ่มปุย๋อินทรีย์บา้นหนองแสง 5/2561 100,000.00      

500,000.00     รวม

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลมุพกุ  อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562

รวม



ป ี2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 308,205.00         

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 107,739.00         

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 83,880.00           

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 25,173.00           

เงินงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 33,570.00           

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 57,636.00           

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดกลาง พร้อมวางทอ่ความยาว 1,680 เมตร หมู่

ที่ 15 บา้นเหล่าฝ้าย

1,400,000.00

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน
ขนาดกลาง พร้อมวางทอ่ความยาว 204 เมตร หมู่ที่ 
12 บา้นหนองแสง

1,890,000.00

หมายเหตุ 7  รายจ่ายค้างจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่นาย
สงกรานต์  มนต์ขลัง ถึงที่สาธารณประโยชน์หนอง
หาบแห บา้นหนองหาบแห หมู่ที่ 7

498,000.00

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติักรณีฉุกเฉิน 
(กรณีอุทกภยั)

5,000,000.00

9,404,203.00      

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ป ี2562  (ต่อ)

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย 

รวม



ป ี2561

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 294,410.00         

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 87,540.00           

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 88,050.00           

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 26,880.00           

เงินงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 35,460.00           

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 51,620.00           

เงินงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษฯ 11,910.00           

595,870.00        รวม

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวัดยโสธร



หมายเหต ุ8  เงินรับฝาก 2562 2561

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 21,401.26         37,738.04         

906,100.00       784,750.00       

40,936.74         38,793.99         

41,491.08         34,403.88         

54,351.17         53,811.04         

1,349,512.56     1,346,088.36     

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด* 408,197.25       408,197.25       

2,821,990.06    2,703,782.56    

*เงินรับฝากรอคืนจังหวัด  ประกอบด้วย

72,600.00 72,600.00

132,000.00 132,000.00

42,537.00 42,537.00

147,200.00 147,200.00

7,360.00 7,360.00

0.25 0.25

6,500.00 6,500.00

408,197.25      408,197.25      

องค์การบรหิารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัป ีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เงินประกันสังคม ครูผู้ดูแลเด็ก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ประกันสัญญา

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  อบต. บัญชี1

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  อบต. บัญชี2

ดอกเบีย้โครงการถ่ายโอนฯ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

เบีย้ยังชีพผู้พิการ

เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่5%

เงินโครงการยาเสพติด



12,633,297.62   14,772,021.21     

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 10,084,577.47    4,333,478.10     

หัก เงินทุนส ารองเงินสะสม 1,512,686.62     1,083,369.53     
บวก 8,571,890.85    3,250,108.57   

13,804.60         240,283.00      

รับคืนเงินอุดหนุนการประปาปี 61 298,286.00       
รับรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ ปี 61 20.00              

34,484.84       

22,500.00       

14,400.00       

400.00           

1,100.00         

หัก จ่ายขาดเงินสะสม (6,316,505.00) 2,567,496.45     (5,702,000.00) (2,138,723.59)

เงินสะสม 30 กันยายน 2562, 2561 15,200,794.07   12,633,297.62     

เงินสะสม 30 กันยายน 2562, 2561 ประกอบดว้ย 2562 2561

1. เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 15,200,794.07   12,633,297.62     

15,200,794.07   12,633,297.62     

2562 2561

ทัง้นี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 1,894,000.00     1,105,000.00      
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

รับคืนเงินค่าลงทะเบียน พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ป2ี560

รับคืนค่าโทรศัพท์ปี 2560

รับคืนค่าตอบแทนคณะกรรมการเบิกจ่ายเกินสิทธิ ์ปี 2560

รับคืนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุเบิกซ้ าซ้อน

ปรับปรุงรายการเช็คค้างนานผู้รับเงินไม่ประสงค์ไปขึ้นเงิน

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม

2562 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย

หมายเหต ุ9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 , 2561



หมวด ประเภท
โครงการ  จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมูท่ี่ 10 บ้านแหล่งแป้นต าบลลุมพุก

 อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายค าภา  ขนัหล่อ    

ถงึนายวิชิต  วิเศษวงษา

210,000.00     205,000.00     205,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงโครงสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก     หมูท่ี่ 3 

บ้านโพนแพง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สาย

จากที่นายบันลือ ตรางา ถงึที่  นางอ าไพ เรียบร้อย

301,000.00     292,000.00     292,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6    บ้านโนน

ยาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นาย

เคน ต้นค า ถงึที่นายบัวพัน ศรีโชค

269,000.00     261,000.00     261,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างวางท่อระบายน  า คสล.หมูท่ี่ 11 บ้านสมสะอาด ต าบลลุ

มพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นางจกุ น าภา ถงึที่

นายอดุม จนัทร์ทป

323,000.00     313,000.00     313,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่ากอ่สร้างถนนดินลงดินถม หมูท่ี่ 5 บ้านโคกกลาง  ต าบลลุมพุก  

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร จ านวน 3 จดุ  จุดที่ 1 สายจาก

ถนนโคกกลาง–นาโพธิ์ ถงึที่ นายบุญวาสน์ ทองเฉลิม จุดที่ 2สายจาก

ถนนโคกกลาง–เหล่ามะเขยีวถงึที่นางบัวทอง ศรีวิสุทธิ์ จุดที่ 3 สาย

จากถนนโคกกลาง – นาโพธิ์ ถงึที่นายสมบูรณ์ วงษ์สิงห์

430,000.00     417,000.00     417,000.00     

ปี 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวดัยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม



หมวด ประเภท
โครงการ  จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่าขยายเขตทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 8 บ้านดอนเขอืง          

ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากถนนแจง้สนิท

 ถงึที่นายสมจติร มาลัย

451,000.00     437,000.00     437,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุ

มพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายค ามี หินทอง 

ถงึที่     นางไพ พิมพ์ทอง

279,000.00     270,000.00     270,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงโครงสร้างทางดินลงดินถมพื นทางลงหินคลุก หมูท่ี่ 15   

บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร       

สายจากที่นายทวี ไชยนา ถงึที่นางทองพูล ดาษด่ืน

280,000.00     271,000.00     271,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 10 บ้านแหล่งแป้น       

ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นางหนูใจ 

บัวนาค ถงึที่นางไหล สีหิน

111,000.00     106,000.00     106,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายไพบูลย ์อดทน ถงึที่

นางสุภาพร หัศจรรย์

310,000.00     300,000.00     300,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่าขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน  าบาดาลด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์ที่สาธารณประโยชน์หนองหาบแห หมูท่ี่ 7 บ้านหนอง

หาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร

358,000.00     340,000.00     340,000.00     

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

ปี 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวดัยโสธร

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมวด ประเภท
โครงการ  จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างป้ายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย องค์การบริหารส่วนต าบล

   ลุมพุก สถานที่กอ่สร้าง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมูท่ี่ 15 

ต าบล    ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้    จงัหวัดยโสธร

197,000.00     191,000.00     191,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 15   บ้านเหล่าฝ้าย      

ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากถนนเหล่าฝ้าย

 – หนองเลิง ถงึศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย

328,000.00     318,000.00     318,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายบุญมี จกัรไชย ถงึที่

นางราตรี ค าลือ

279,000.00     270,000.00     270,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 บ้านเหล่า

ฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สถานที่กอ่สร้าง 

ที่สาธารณประโยชน์ป่าชุมชน   บ้านเหล่าฝ้าย

93,000.00       90,000.00      90,000.00       

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 บ้านขี เหล็ก ต าบลลุมพุก 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นานายสมปอง กิ่งชา   

ถงึที่นานางสาวมะลิวรรณ ไชยนา

291,000.00     282,000.00     282,000.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 12  บ้านหนองแสง     

ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร  สายบริเวณที่       

นางสวิง  สีหิน

298,000.00     289,000.00     289,000.00    

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม  2561 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2562

ปี 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ.ค าเขือ่นแก้ว จ.ยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



หมวด ประเภท
โครงการ  จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยงัไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี1่3 บ้านร่องค า ต าบลลุมพุก

 อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายเสถยีร ปัญญาใส   

ถงึที่นางเร่ิม แท่งทอง

279,000.00     271,000.00     271,000.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 14  บ้านโคกกลาง          

 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นางฉลวย 

ขวัญทอง ถงึที่นางวันทา ศรีจนัทร์

282,000.00     273,000.00     273,000.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างรั ว และประตู ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมูท่ี่ 15     

บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร 

สถานที่กอ่สร้างภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย

494,000.00     479,000.00     479,000.00    

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

ค่ากอ่สร้างห้องน  าห้องส้วมเพื่อรองรับผู้มาติดต่อราชการสถานที่

กอ่สร้าง ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก             

อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร

310,000.00     300,000.00     300,000.00    

งบกลาง เบี ยยงัชีพคนพิการ เบี ยยงัชีพคนพิการ 23 รายๆละ 9 เดือน(ตุลาคม 2558 - มิถนุายน

2559)

165,600.00     165,600.00     165,600.00     

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

ฝ่ายการเมือง

งบบุคลากร เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 264,660.00     264,660.00     264,660.00     

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ.ค าเขือ่นแก้ว จ.ยโสธร

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม  2561 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2562

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



เงินเดือนฝ่ายประจ า/

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจ า/ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 700,245.00     700,245.00     700,245.00     

7,303,505.00  7,105,505.00 5,211,505.00  1,894,000.00 รวม



หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 บ้านโนนยาง ต าบล   
 ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร จ ำนวน 2 จุด จุดที ่1
 สายจากที่นางทอน  พวงศรี  ถงึที่นางพันธ์  ขวานทอง  จดุที่ 2 
สายหน้าวัดบ้านโนนยาง

309,000.00      300,000.00     300,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง  หมูท่ี่ 7  บ้านหนองหาบแห  
ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  สายจากโนน
ตากวาง   ถงึดงเขื่อนวัว

234,000.00      227,000.00     227,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 4  บ้านขี้เหล็ก  ต าบล 
 ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร จ ำนวน 2 จุด จุดที ่1
 สายจากที่นางนา ไชยนา ถงึที่นายอาจ ไชยนา  จดุที่ 2  สาย
จากที่นายค าสิงห์ ไชยนา ถงึที่นางสุพิศ ชนะมี

390,000.00      380,000.00     380,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 10 บ้านแหล่งแป้น 
ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  จ ำนวน 2 จุด  
 จุดที ่1 สายบริเวณที่นายสม หลักชัย

461,000.00      450,000.00     450,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย ต าบล 
 ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายสมบูรณ์ 
 กกฝ้าย ถงึที่นายสมิง พิมพ์ทอง

415,000.00      402,000.00     402,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมูท่ี่ 14 บ้านโคกกลาง ต าบล   
 ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายนพดล 
แนวบุตร ถงึที่สาธารณประโยชน์หนองเขมร

220,000.00      213,000.00     213,000.00     

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวดัยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
ปี 2561



หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงถนนดินลงดินถม หมูท่ี่ 8 บ้านดอนเขอืง ต าบลลุมพุก
อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากบ้านดอนเขอืง          
 หมูท่ี่ 8  ถงึบ้านแหล่งแป้น หมูท่ี่ 10 ลงดินถมปรับปรุงคันทาง

411,000.00      398,000.00     398,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านลุมพุก 
ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  สายจากที่      
นางปาน   โตจ าเริญ ถงึที่นายทองเปรม คัมภ์ทวี

329,000.00      320,000.00     320,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 11 บ้านสมสะอาด 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายสา 
ไชยนาถงึที่นายชาติ  ชุมมา

396,000.00      384,000.00     384,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 14 บ้านโคกกลาง 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายบริเวณที่นาย
พรชัย ศรีเสน

166,000.00      160,000.00     160,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมูท่ี่ 1 บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก
 อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นางจ าปา  ภิรมณ์ร่ืน
 ถงึที่นายเคน เพียรท า

216,000.00      210,000.00     210,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมูท่ี่ 12 บ้านหนองแสง ต าบล  
 ลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  สายจากที่นางสมใจ 
เลยกลาง  ถงึที่นางบุญเพ็ง  สีหิน

205,000.00      199,000.00     199,000.00     

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว จังหวดัยโสธร

ปี 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม



หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 3 บ้านโพนแพง ต าบล  
 ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายจู่ เพียร
ท าถงึที่นางสมศรี พันภักดี

196,000.00      194,000.00     194,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 3  บ้านโพนแพง
 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากหน้าวัด 
 บ้านโพนแพง ถงึที่นายสัมฤทธิ์ สายแกว้

289,000.00      285,000.00     285,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 บ้านลุมพุก ต าบล    
 ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายเพิ่ม     
พุทธวัน ถงึที่นางจ าปา  ภิรมณ์ร่ืน

273,000.00      265,000.00     265,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 7  บ้านหนองหาบแห 
ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  สายจากที่      
นายสมพร  ศรีสมัย  ถงึที่นายอรุณ  เชิดชู

245,000.00      240,000.00     240,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูท่ี่ 4 บ้านขี้เหล็ก ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  สายรอบป่าระงุม

133,000.00      130,000.00     130,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านโคกกลาง ต าบล 
 ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร สายจากที่นายวงศ์
อนันต์ ชูรัตน์ ถงึที่นางสมคิด พิมพ์ทอง

283,000.00      275,000.00     275,000.00     

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ.ค าเขือ่นแก้ว จ.ยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่ 13  บ้านร่องค า  
ต าบล ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร  จ ำนวน 2 จุด  
จุดที ่1 สายจากที่นายค าผล คงดี ถงึนางบุญธง ไชยนา  จดุที่ 2 
สายจากที่นายหนู  ไชยนา  ถงึนายอรุณ  เลิงร า

413,000.00      405,000.00     405,000.00     

หมวด ประเภท โครงการ
 จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหน้ี

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่ากอ่สร้างถนน คสล. และบันไดลงสระน้ า คสล.  โนนหนองบัว  
 หมูท่ี่ 2 บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัด
ยโสธร

271,000.00      265,000.00     265,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 บ้านหนอง
แสง ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  สายจากที่
 นายบัวสอน สุดตาคานถงึที่นายสมาน เลยกลาง

264,000.00      256,000.00     256,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล.หมูท่ี่ 9 บ้านเหล่ายฝ้าย  
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร จดุที่ 1 สายจาก
ที่นายฉลวยหินทอง ถงึที่นายบุญหนา  ดาษด่ืน  จดุที่ 2 สายจาก
ที่นายพอง พิมพ์ทอง ถงึที่นางไพมะณี ภูนาดี

540,000.00      394,000.00     394,000.00     

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภค
ค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 8 บ้านดอนเขอืง 
ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแกว้  จงัหวัดยโสธร  สายจากที่ นาย
สงกรานต์  พลพันธ์งาม ถงึถนน คสล.สายลุมพุก-โนนยาง-กู่จาน

753,000.00      455,000.00     455,000.00     

7,412,000.00   6,807,000.00  5,702,000.00 1,105,000.00 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2561

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ.ค าเขือ่นแก้ว จ.ยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



รายการ/หมวด  ประมาณการ
 รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

 รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

 รวม
 แผนงาน

บริหารงานทัว่ไป

 แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

 แผนงาน

การศึกษา

 แผนนงาน

สาธารณสุข

 แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

 แผนงานเคหะ

และชุมชน

 แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

 แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ

 แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

 แผนงาน

การเกษตร

 แผนงาน

การพาณิชย์
 แผนงานงบกลาง

รายจ่าย

งบกลาง 18,715,089.00  14,645,801.00  -                 14,645,801.00  -                 -              -                -               -              -                 -            -              -                -             -             14,645,801.00   

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,730,000.00    2,985,118.00    -                 2,985,118.00    2,985,118.00    -              -                -               -              -                 -            -              -                -             -             -                  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,250,000.00  8,188,128.00    -                 8,188,128.00    5,580,380.00    -              1,080,255.00   277,250.00    417,925.00   805,748.00      -            -              -                26,570.00    -             -                  

ค่าตอบแทน 1,402,000.00    752,253.00      940.00            753,193.00       440,944.00      -              117,320.00     25,173.00      42,370.00     127,386.00      -            -              -                -             -             -                  

ค่าใช้สอย 7,097,361.00    4,632,048.56    212,500.00      4,844,548.56    2,069,635.56    112,900.00   522,539.00     678,265.00    54,800.00     1,159,279.00   11,600.00   151,450.00   -                45,300.00    38,780.00    -                  

ค่าวสัดุ 6,063,000.00    4,420,959.94    18,000.00        4,438,959.94    1,074,331.50    199,426.00   1,027,826.68   524,755.71    25,724.00     1,175,387.05   -            -              -                145,600.00  265,909.00  -                  

ค่าสาธารณูปโภค 1,021,000.00    583,652.59      -                 583,652.59       547,086.87      -              36,565.72       -               -              -                 -            -              -                -             -             -                  

ค่าครุภณัฑ์ 1,564,050.00    856,350.00      207,200.00      1,063,550.00    405,250.00      -              113,100.00     195,600.00    12,800.00     139,800.00      -            -              -                -             197,000.00  -                  

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 5,062,000.00    102,000.00      18,258,000.00  18,360,000.00  -                 -              -                -               -              13,360,000.00  -            -              5,000,000.00  -             -             -                  

เงินอดุหนุน 3,095,500.00    2,205,787.85    -                 2,205,787.85    -                 10,000.00     1,357,320.00   300,000.00    -              515,467.85      -            23,000.00    -                -             -             -                  

รวมรายจ่าย 58,000,000.00 39,372,098.94 18,696,640.00 58,068,738.94 13,102,745.93 322,326.00  4,254,926.40  2,001,043.71 553,619.00  17,283,067.90 11,600.00  174,450.00  5,000,000.00 217,470.00 501,689.00 14,645,801.00  

รายรับ

ภาษอีากร 850,000.00       799,177.93      -                 799,177.93       

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 445,900.00       518,868.90      -                 518,868.90       

รายได้จากทรัพย์สิน 201,800.00       136,025.33      -                 136,025.33       

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 500,000.00       96,550.00        -                 96,550.00        

รายได้เบ็ดเตล็ด 45,200.00        122,040.00      -                 122,040.00       

รายได้จากทุน 3,000.00          -                 -                 -                  

ภาษจีดัสรร 23,463,000.00  23,500,451.25  -                 23,500,451.25  

เงินอดุหนุนทัว่ไป 32,491,100.00  24,285,963.00  -                 24,285,963.00  

เงินอดุหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกจิ -                  -                 18,694,240.00  18,694,240.00  

รวมรายรับ 58,000,000.00 49,459,076.41 18,694,240.00 68,153,316.41 

10,084,577.47 รายรับสูงกว่า หรือ(ต่่ากว่า) รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนต่าบลลุมพุก  อ.ค่าเขือ่นแก้ว  จ.ยโสธร

งบแสดงผลการด่าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

 (นางเพชรอนันต์  บุญแน่น)   
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

  (นายสมพร  การะเกษ) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  

 (นายวสันต์  ชัยภูมิ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 



หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


