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องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 



 
ประกาศ อบต.ลุมพุก 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ลุมพุก จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการอบต.ลุมพุก ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ลุมพุก 
"ส่งเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าตามรอยพ่อ สานต่อสู่

อาเซียน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ลุมพุก 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดี  
     2. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  
     3. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได  
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านในการจัดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง  
      5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจุดที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการลักเล็กขโมยน้อย  
     6. ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
     7. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี หลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนา ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ลุมพุกได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.thailibrary.in.th/2013/04/04/thai-krut/&psig=AOvVaw2Tc9hYj8pgbdznxoQ8c96M&ust=1623228345035000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi68NiOifECFQAAAAAdAAAAABAO


2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว 
          2.1 แผนงานการศึกษา 
          2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 
          3.1 แผนงานสาธารณสุข 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 
          4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          4.2 แผนงานการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน 
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          5.3 แผนงานการศึกษา 
          5.4 แผนงานสาธารณสุข 
          5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
          5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          5.9 แผนงานการเกษตร 
          5.10 แผนงานการพาณิชย์ 
          5.11 แผนงานงบกลาง 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 
          6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          6.3 แผนงานการเกษตร 
          6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
          6.5 แผนงานสาธารณสุข 
 ง. การวางแผน 

อบต.ลุมพุก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 

อบต.ลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย 

1 9,999,000.00 12 15,399,000.00 122 115,332,000.00 122 115,332,000.00 122 115,332,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม 
ประเพณี และการท่องเท่ียว 

6 340,000.00 6 340,000.00 6 340,000.00 6 340,000.00 6 340,000.00 

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

31 19,200,000.00 31 19,200,000.00 34 19,460,000.00 34 19,460,000.00 34 19,460,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 

9 280,000.00 10 310,000.00 19 2,580,000.00 19 2,580,000.00 19 2,580,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการ
ประชาชน 

15 1,680,000.00 15 1,680,000.00 19 1,980,000.00 19 1,980,000.00 19 1,980,000.00 

ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 

4 120,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00 4 120,000.00 

รวม 66 31,619,000.00 78 37,049,000.00 204 139,812,000.00 204 139,812,000.00 204 139,812,000.00 

     

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ลุมพุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 87 โครงการ งบประมาณ 23,515,000 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 19 3,415,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 6 160,000.00 

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 31 19,290,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 10 230,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน 18 420,000.00 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 3 0.00 

รวม 87 23,515,000.00 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลุมพุก มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 บ้านลุมพุก สายจากถนน
หลังประปาส่วนภูมิภาคค าเข่ือน
แก้ว ถึงศาลาประชาคมSML 

266,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ถนนคสล. จ านวน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม.ยาว 109 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านข้ีเหล็ก สายจาก
ถนนลาดยาง สายลุมพุก - ศรี
ฐาน ถึงท่ีนางสาวรสริน วงษาหา 

166,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ถนนคสล. จ านวน 1 สาย 
กว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. หนา 
0.15 ม. 

3.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ท่ี 10 บ้านแหล่งแป้น สาย
จากบ้านนางจันทร์ สีหิน ถึงบ้าน
นายสงวน บัวศรี 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท้วมขังภายในหมู่บ้าน 
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย.0.30x1.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

4.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านโพนแพง 
สายจากที่นายสัมฤทธิ์ สาวแก้ว 
ถึงท่ีนานายลี ศรีสง่า 

324,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท้วมขังภายในหมุ่บ้าน 
ขนาดกว้าง ข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 
0.15 เมตร 

5.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เสริมผิวจราจร คสล. บ้านเหล่า
ฝ้าย หมู่ท่ี 15 บ้านเหล่าฝ้าย 
สายจากบา้นนางจอมศรี สุขแสน 
ถึงบ้านนายฉลอง สุขแสน  

5,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ถนนคสล. จ านวน 1 สาย 
กว้าง 4.50 เมตร. ยาว 108 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

6.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เสริมผิวจราจร คสล. บ้านโคก
กลาง หมู่ท่ี 5 สายจากที่นาย สุ
พล เช่ียวชาญ ถึงท่ีนางศิริ วงษ์
ชมพู 

286,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
125 เมตร หนา 0.10 เมตร  

7.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมู่
ท่ี 7 บ้านหนองหาบแห สายจาก
ท่ีนายชนะชัย เชิดชู ถึงท่ีนายค า
พอง กิจเกียรติ 

196,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง 
จ านวน 1 สาย กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 

8.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ท่ี 
6 บ้านโนนยาง สายจากที่นานาง
วรรณี พวงศร ีถึงท่ีนานางต้อย สุ
ตะคาน  

16,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
จ านวน 1 สาย กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 415 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.12 เมตร 

9.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

โครงการดูแล บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมบ่อเกรอะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อดูแล บ ารุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะ บ ารุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะ 

10.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
บ่อเกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อเกรอะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อ
เกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก 

11.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขามหาชนะชัย เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการชยายเขตประปา
ให้กับหมู่บ้านภายในเขตพื้นท่ี 
อบต.ลุมพุก 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจ่ายอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหา
ชนะชัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา
ให้กับหมู่บ้านภายในเขตพื้นท่ี อบต.ลุมพุก 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขามหาชนะชัย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการชยายเขต
ประปาให้กับหมู่บ้านภายใน
เขตพื้นท่ี อบต.ลุมพุก 

12.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

อุดหนุนให้กับกิจการประปา
หมู่บ้านภายในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของอบต.ลุมพุก 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออุดหนุนให้กับกิจการประปาหมู่บ้านภายในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบของอบต.ลุมพุก 

อุดหนุนให้กับกิจการประปา
หมู่บ้านภายในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของอบต.ลุมพุก 

13.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า/การ
ติดต้ังไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ภายใน
เขตพื้นท่ี อบต.ลุมพุก 

1,000,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า/การ
ติดต้ังไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ไฟฟ้า ภายในเขตพื้นท่ี อบต.ลุมพุก 

ขยายเขตไฟฟ้า/การติดต้ัง
ไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ภายใน
เขตพื้นท่ี อบต.ลุมพุก 



14.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ถนนดินลงดินลูกรัง บ้านหนอง
หาบแห หมู่ท่ี 7 สายจาก หนอง
หว้า ถนนไปดอนมะยาง 

79,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ถนนลูกรัง. จ านวน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม 

15.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
บ้านหนองแสง หมู่ท่ี ๑๒ จากที่ 
นาง สมร มีธรรม ถึงร้านสหกรณ์
หมู่บ้าน 

309,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท้วมขังภายในหมู่บ้าน กว้าง 0.50 ม. ยาว 250 ม. 

16.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
บ้านร่องค า หมู่ท่ี 13 นาย ค าผล 
คงดี ถึง อาจารย์ จิระพงษ์ น าภา 

288,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท้วมขังภายในหมู่บ้าน กว้าง 0.50 ม. ยาว 100 ม. 

17.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณประโยชน์หนองสิม บ้าน
โคกกลาง หมู่ท่ี ๑๔  

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกหนองสิม 

18.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคก
กลาง หมู่ท่ี ๑๔ สายจากถนนค า
เข่ือนแก้ว ? มหาชนะชัย ถึงท่ี
นายขจร ชาตาดี 

90,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ถนนคสล. จ านวน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม 

19.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
สาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ก่อสร้างถนน คสล, หมู่ท่ี 8 บ้าน
ดอนเขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
ท่ี นางสุปราณี จ าปาเทศถึงท่ีนาย
แมน ศรีสง่า 

390,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ถนนคสล. จ านวน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 162 ม 

20.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม 
ประเพณี และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณลีอยกระทง 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลลุ
มพุกร่วมกิจกรรมวันลอย
กระทง 

21.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม 
ประเพณี และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานวันส าคัญทาง
ศาสนา เข่น วันเข้าพรรษา วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและสืบทอด
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลลุ
มพุกร่วมกิจกรรมทางพุทธ
รศาสนา 

22.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม 
ประเพณี และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร - พุทธ
รรม 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อบรม ส่งเสริมให้ นักเรียน เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไปได้ตระหนักถึงความส าคัญของพุทธศาสนา
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

นักเรียน เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไปในต าบลลุมพุก 

23.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม 
ประเพณี และการ
ท่องเท่ียว 

โครงการจัดงานวันสงกรานต์  0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลลุ
มพุกเข้าร่วมกิจกรรม 

24.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม 
ประเพณี และการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด
ยโสธร 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด
ยโสธร 

25.  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม 
ประเพณี และการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ลอยกระทง สงกรานต์และ
ประเพณีอื่นๆ ในท้องถ่ิน หมู่ท่ี 1 
- 15 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

100,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง 
สงกรานต์และประเพณีอื่นๆ ในท้องถ่ิน หมู่ท่ี 1 - 
15 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ลอยกระทง สงกรานต์และ
ประเพณีอื่นๆ ในท้องถ่ิน หมู่ท่ี 
1 - 15 ในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 

26.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการจัดงานวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
จัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

27.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ 



28.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

29.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้วตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว (ศป.ปส.อ.ค าเข่ือน
แก้ว) 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอค าเข่ือนแก้วตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส าหรับ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว (ศป.ปส.อ.ค าเข่ือนแก้ว) 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้วตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอค า
เข่ือนแก้ว (ศป.ปส.อ.ค าเข่ือน
แก้ว) 

30.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภา
เยาวชนจิตอาสาต าบลลุมพุก 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิตอาสาต าบลลุ
มพุก 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลลุ
มพุกเข้าร่วมกิจจรรม 

31.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลลุ
มพุกเข้าร่วมกิจจรรม 

32.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลลุมพุก 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยาภาพสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบลลุมพุก 

33.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

นักเรียน เด็กและเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม
กิจกรรม 

34.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

35.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่งเสริมทักษะผู้เรียนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) 

150,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

37.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใชัจ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์เด็ก
เล็กเหล่าฝ้าย 

260,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใชัจ่ายบริหารสถานศึกษาค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขือง
และศูนย์เด็กเล็กเหล่าฝ้าย 

สนับสนุนค่าใชัจ่ายบริหาร
สถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนเขืองและศูนย์เด็กเล็ก
เหล่าฝ้าย 

38.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

อุดหนุนค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็กหรือนักเรียนส าหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

1,700,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนค่าจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก
หรือนักเรียนส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

อุดหนุนค่าจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็กหรือ
นักเรียนส าหรับโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
 
 



39.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

อุดหนุนตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน(สพฐ) ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ) ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

อุดหนุนตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ) ใน
เขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 

40.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและแมว 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อจัดซื้อยา วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและแมว 

จัดซื้อยา วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมว 

41.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันโรคเอดส์ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
และตะหนักถึงความน่ากลัวของโรคเอดส์มากข้ึน 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์และตะหนัก
ถึงความน่ากลัวของโรคเอดส์
มากข้ึน 

42.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

43.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 

44.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

ความรู้และรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อประชนชนใน
เขต อบต.ลุมพุก 

45.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจัดจัดงานวันผู้สูงอาย ุ จัดงานวันผู้สูงอายุ 

46.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจัดโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

47.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

48.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา
สังคม 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่ออบรมให้ความรู้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหา
สังคม 

อบรมให้ความรู้กับประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาสังคม 

49.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ชุมชนสุขใจ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ชุมชนสุขใจ 
จัดกิจกรรมสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ ชุมชน
สุขใจ 

50.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองและจัดเวที
ประชาคม 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการปกครอง
และจัดเวทีประชาคม 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลลุ
มพุกเข้าร่วมกิจกรรม 



51.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

52.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,700,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังคนพิการ 
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
คนพิการ 

53.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

54.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 

200,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

55.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน โดย
หลักการประชาชชนออม 1 ส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 
ส่วน 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นส่งเสริม สนับสนุน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยหลักการประชาชชนออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 
ส่วน 

ส่งเสริม สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยหลักการ
ประชาชชนออม 1 ส่วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 
ส่วน 

56.  

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ใน
การคัดแยกขยะและการบริหาร
จัดการขยะเปียกในครัวเรือน 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะและการบริหาร
จัดการขยะเปียกในครัวเรือน 

มีการคัดแยกขยะและการ
บริหารจัดการขยะเปียกใน
ครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 

57.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 

58.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพต าบลลุมพุก 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่ออบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพต าบลลุมพุก 

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
ต าบลลุมพุก 

59.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต
พื้นท่ีต าบลลุมพุก 

50,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่ออุดหนุนให้กับกลุ่มอาชีพ ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลลุมพุก 

อุดหนุนให้กับกลุ่มอาชีพ ผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลลุมพุก 

60.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

30,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

61.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้ อาชีพ
การปลูกแตงโมอินทรีย์ ให้กับ
เกษตรกรต าบลลุมพุก 

30,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดรอบรมให้ความรู้ อาชีพการปลูกแตงโม
อินทรีย์ ให้กับเกษตรกรต าบลลุมพุก 

รอบรมให้ความรู้ อาชีพการ
ปลูกแตงโมอินทรีย์ ให้กับ
เกษตรกรต าบลลุมพุก 

62.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้การท า
การเกษตรไร่นาสวนผสม 

20,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้การท าการเกษตรไร่นาสวน
ผสม 

อบรมให้ความรู้การท า
การเกษตรไร่นาสวนผสม 

63.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้การปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

20,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ 

อบรมให้ความรู้การปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ 
 
 
 
 



64.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และการ
จัดท าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์
ครบวงจร 

0.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และการจัดท าแปลงสาธิต
เกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

อบรมให้ความรู้และการจัดท า
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจร 

65.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์งดเผาตอซังพืช 

30,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์งดเผาตอซังพืช 
อบรมให้ความรู้และรณรงค์งด
เผาตอซังพืช 

66.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร การ
เศรษฐกิจ การลงทุน ใน
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์ป้องกันและเฝ่าระวังการ
แพร่ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช
ทุกชนิด 

20,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและเฝ่า
ระวังการแพร่ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด 

อบรมให้ความรู้และรณรงค์
ป้องกันและเฝ่าระวังการแพร่
ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช
ทุกชนิด 

67.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บรกิารประชาชน 

โครงการเลือกต้ัง (กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ ) 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการเลือกต้ังให้เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

15 หมู่บ้าน 

68.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการฝึกอบรมสัมมาหรือ
ศึกษาดูงาน 

300,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความรู้พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 

69.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกและ
ประชาชนท่ัวไป 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและ
ประชาชนท่ัวไป 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่
บุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุกและประชาชน
ท่ัวไป 

70.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการจัดแผนท่ีแม่บท 0.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดท าแผนท่ี
แม่บท เกี่ยวกับโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดท าแผนท่ีแม่บท เกี่ยวกับ
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

71.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 

30,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและให้ความรู้แก่
ประชาชน ในระบบการเก็บภาษี 

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
และให้ความรู้แก่ประชาชน ใน
ระบบการเก็บภาษี 

72.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

อุดหนุนสนับสนุนการบริหารงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่ออุดหนุนสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อุดหนุนสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

73.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 

74.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้วตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธี 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอค า
เข่ือนแก้ว ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประกอบด้วย 
วันปิยมหาราช วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระ
ชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวรชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิฯ วัรคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

75.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้วตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอค าเข่ือนแก้วตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาจังหวัด
ยโสธร 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้วตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร 

76.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของพนักงานส่วนต าบล 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล 
ตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงานส่วนต าบล 



77.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ค าเข่ือนแก้วตามโครงการ
สนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
ถวายเป็นพระราชกุศลแต่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
ราชาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ์ฯ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอค าเข่ือนแก้วตาม
โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็น
พระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
ราชาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอค าเข่ือนแก้วตาม
โครงการสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรราชาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราสงกรณ์ฯ 

78.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

อุดหนุนส าหรับหารด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ภายในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ท่ี 1- 15 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน 
ภายในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 

79.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมุ่บ้าน 0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเข้าถึงปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
การน าปัญหาของประชาชนมา
แก้ไข 

80.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

81.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการเมืองไทยใสสะอาด
ปราศจากคอรัปช่ัน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกรรมเมืองไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน 
จัดกรรมเมืองไทยใสสะอาด
ปราศจากคอรัปช่ัน 

82.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการรณรงค์หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 
การจัดระเบียบสังคม 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม 

จัดกิจกรรมรณรงค์หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยา
เสพติด การจัดระเบียบสังคม 

83.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
แผนชุมชน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และแผนชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและแผน
ชุมชน 

84.  

ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
กิจอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลลุ
มพุกเข้าร่วมกิจกรรม 

85.  
ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมภารก าิ
จควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าแดง ป่าดงมะพริก 
และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง) 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์รักษาป่าชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรมภารก าิจควบ
คุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าแดง ป่าดงมะพริก 
และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง) 

86.  
ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 

โครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ด าเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป จ านวนต้นไม่ท่ีปลูกเพิ่มข้ึน 

87.  
ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 

โครงการจัดท าค่าพิกัดแนวเขต
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลุ
มพุก 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจัดท าค่าพิกัดแนวเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

จัดท าค่าพิกัดแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล     
ลุมพุก 

 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
อบต.ลุมพุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้

มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จ านวนเงิน 20,900,000 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 17,273,993 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 2 456,334.88 2 456,334.88 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 1 15,000.00 1 15,000.00 

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 7 16,474,928.00 7 16,474,928.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 
    

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน 3 327,730.00 3 327,730.00 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 
    

รวม 13 17,273,992.88 13 17,273,992.88 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลุมพุก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

โครงการอุดหนุนการขยาย
เขตไฟฟ้า/การติดต้ังไฟฟ้า
สายดับ และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับงาน
ไฟฟ้า  ภายในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

1,000,000.00 98,334.88 98,334.88 901,665.12 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การสาธารณูปโภคและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
8 บ้านดอนเขือง ต าบลลุ
มพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
จังหวัดยโสธร 

390,000.00 358,000.00 358,000.00 32,000.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ลอย
กระทง สงกรานต์และ
ประเพณีอื่นๆในท้องถ่ิน หมู่
ท่ี 1- หมู่ท่ี 15 ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

100,000.00 15,000.00 15,000.00 85,000.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) 

150,000.00 114,830.00 114,830.00 35,170.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนเขืองและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย 

260,000.00 204,520.00 204,520.00 55,480.00 



6.  
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็กหรือ
นักเรียนส าหรับโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

1,700,000.00 1,279,000.00 1,279,000.00 421,000.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000.00 11,243,700.00 11,243,700.00 1,756,300.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,700,000.00 3,425,600.00 3,425,600.00 274,400.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 48,000.00 48,000.00 12,000.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

200,000.00 159,278.00 159,278.00 40,722.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงาน 

300,000.00 291,730.00 291,730.00 8,270.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่ง
ให้บริการประชาชน 

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

10,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

122 115,332,000.00 19 3,415,000.00 2 456,334.88 2 456,334.88 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว 

6 340,000.00 6 160,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 

34 19,460,000.00 31 19,290,000.00 7 16,474,928.00 7 16,474,928.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร 
การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม 

19 2,580,000.00 10 230,000.00 
    

5.ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการ
ประชาชน 

19 1,980,000.00 18 420,000.00 3 327,730.00 3 327,730.00 

6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน 

4 120,000.00 3 0.00 
    

รวม 204 139,812,000.00 87 23,515,000.00 13 17,273,992.88 13 17,273,992.88 

 



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.ลุมพุกทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 

 
                                                            นายก อบต.ลุมพุก 


