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ค าแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพกุและสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ลุมพกุ  ทุกท่าน 

  ตามที่ข้าพเจ้านายวสันต์  ชัยภูมิ   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก       
ได้ท าการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   เมื่อวันที่  9  เดือน  พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2555  ในคราวประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1/2555  ไปแล้วนั้น  และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบายและพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือส่ังการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  จึงอาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  58/5  แห่ง
พระราชบัญญัติ  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552  เพื่อรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกได้รับทราบ   โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งมาให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งกระผมขอเรียนว่า แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให ้การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็
ตามกระผมจะพยายามประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
      (ลงชื่อ)       

                         (นายวสันต์   ชัยภูมิ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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รายละเอียดประกอบการรายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

  1. สถานะการคลัง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ประมาณการรายรับไว้              
จ านวน   61,481,000 .- บาท (หกสิบเอ็ดล้านส่ีแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
 2. งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

 ด้านบริหารทั่วไป 
  (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม  18,046,300 บาท 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ยอดรวม      480,000 บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  (1)  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม        7,270,000 บาท 
  (2)  แผนงานสาธารณสุข       ยอดรวม    4,067,000 บาท 
  (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม    1,575,300   บาท 
  (4)  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    9,051,100 บาท 
  (5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม      140,000 บาท 
  (6)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      730,200 บาท 

 ด้านเศรษฐกิจ 
  (1) แผนงานการเกษตร    ยอดรวม           960,300 บาท 

 ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ 
  (1)  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    19,161,000 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  18,046,300 บาท  
งานบริหารทั่วไป   ต้ังไว้   13,507,400   บาท 
 1.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม      9,180,000     บาท แยกเป็น 
       -   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    ต้ังไว ้  3,800,000 บาท      
        -   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว ้  5,380,000 บาท    
 1.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม    4,210,000   บาท แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้     380,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้  1,960,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ    ต้ังไว ้   1,210,000 บาท 

 - ค่าสาธารณูปโภค    ต้ังไว ้        660,000 บาท  
 1.3  งบลงทุน     ต้ังไว้รวม    107,400  บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ต้ังไว ้      107,400 บาท    
 1.4   งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    10,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            10,000 บาท    
  

งานบริหารงานคลัง   ต้ังไว้    2,739,600    บาท 
 1.1  งบบุคลากร  ต้ังไว้รวม      2,739,600    บาท แยกเป็น 
       1.1   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว ้    2,739,600 บาท    
 1.2  งบด าเนินงาน  ต้ังไว้รวม    1,657,000      บาท แยกเป็น 
  -  ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้       350,000 บาท 
  -  ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้       970,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ    ต้ังไว ้       355,000 บาท                 
 1.3  งบลงทุน     ต้ังไว้รวม      114,300    บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ต้ังไว้             114,300 บาท    
 1.4   งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    10,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            10,000 บาท    

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      480,000     บาท 
 2.1  งบด าเนินงาน ต้ังไว้รวม     430,000  บาท แยกเป็น 
  -  ค่าใช้สอย   ต้ังไว ้        280,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้  150,000 บาท 
 2.2   งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    50,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            50,000 บาท    
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการศึกษา 

3. แผนงานการศึกษา   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น       7,270,000     บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  ต้ังไว้    3,105,000     บาท 
 3.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     1,582,000       บาท      แยกเป็น 
  -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว ้   1,582,000 บาท    
 3.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม    1,058,000    บาท    แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน   ต้ังไว ้     200,000         บาท 
  - ค่าใช้สอย     ต้ังไว ้              528,000         บาท 
  - ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้     230,000         บาท  
     - ค่าสาธารณูปโภค  ต้ังไว ้     100,000         บาท  
 3.3 งบลงทุน     ต้ังไว้รวม    395,000  บาท     แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                  ต้ังไว ้     395,000 บาท     
 3.4 งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    70,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            70,000 บาท    
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ต้ังไว้    4,165,000    บาท 
 3.1  งบด าเนินการ    ต้ังไว้รวม   1,515,000   บาท แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย     ต้ังไว ้    385,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้           1,130,000 บาท       
 3.2 งบลงทุน ต้ังไว้รวม   800,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าครุภัณฑ์   ต้ังไว ้  100,000 บาท 
  - ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ต้ังไว ้  700,000 บาท 
 3.3 งบเงินอุดหนุน     ต้ังไว้รวม    1,850,000  บาท   แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้               1,850,000 บาท 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานสาธารณสุข 

4. แผนงานสาธารณสุข  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     4,067,000        บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ต้ังไว้    3,967,000   บาท 
 4.1 งบบุคลากร   ต้ังไว้รวม   460,000   บาท แยกเป็น 
   - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว ้           460,000  บาท    
 4.2 งบด าเนินงาน  ต้ังไว้รวม  780,000   บาท แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน                 ต้ังไว ้             130,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย     ต้ังไว ้    440,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้    210,000 บาท   
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 4.3  งบลงทุน ต้ังไว้รวม   2,614,500   บาท แยกเป็น 
  - ค่าครุภัณฑ์   ต้ังไว ้           2,614,500 บาท    
 4.4 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   112,500   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      112,500 บาท 

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานเคหะและชุมชน 

5. แผนงานเคหะและชุมชน   ต้ังงบประมาณรายจ่าย        9,051,100     บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ต้ังไว้     4,609,100      บาท 
 5.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     1,392,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้            1,392,000   บาท    
 5.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  2,975,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้    170,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           2,350,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้    455,000 บาท   
 5.3  งบลงทุน  ต้ังไว้รวม     22,100   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      22,100 บาท   
 5.4 งบรายจ่ายอื่น     ต้ังไว้รวม    20,000   บาท แยกเป็น    
                   -  รายจ่ายอื่น                   ต้ังไว้        20,000 บาท 
 5.5 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   200,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      200,000 บาท 

   งานไฟฟ้าถนน   ต้ังไว้    4,442,000    บาท 
 5.1 งบลงทุน     ต้ังไว้รวม     4,042,000    บาท  แยกเป็น 
  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      0 บาท   
  -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ต้ังไว ้               4,042,000  บาท    
 5.2 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   400,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      400,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ต้ังงบประมาณรายจ่าย        140,000     บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ต้ังไว้     40,000      บาท 
 6.1  งบด าเนินงาน ต้ังไว้รวม     40,000       บาท  แยกเป็น 
                -  ค่าใช้สอย   ต้ังไว้            40,000   บาท    
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ต้ังไว้     100,000      บาท 
 6.1  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  100,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           100,000 บาท      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

7. แผนงานสังคมสงเคราะห ์  ต้ังงบประมาณรายจ่าย        1,575,300     บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์    ต้ังไว้     1,575,300      บาท 
 7.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     902,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้            902,000   บาท    
 7.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  520,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้    90,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           320,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้   110,000 บาท   
 7.3  งบลงทุน  ต้ังไว้รวม     3,300   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      3,300 บาท   
 7.4 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   150,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      150,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

8. แผนงานสังคมสงเคราะห ์  ต้ังงบประมาณรายจ่าย        730,000     บาท  
งานกีฬาและนันทนาการ  ต้ังไว้     50,000      บาท 
 8.1  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  50,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           0 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้  50,000 บาท   
งานกีฬาและนันทนาการ  ต้ังไว้     170,000      บาท 
 8.1  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  100,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           70,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้  100,000 บาท   
 8.2 งบลงทุน ต้ังไว้รวม   300,000   บาท แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                    ต้ังไว้      300,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ต้ังไว้     210,000      บาท 
 8.1  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  100,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           100,000 บาท      
 8.2 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   110,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      110,000 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการเกษตร 

9. แผนงานการเกษตร   ต้ังงบประมาณรายจ่าย        960,300     บาท  
งานส่งเสริมการเกษตร  ต้ังไว้     960,300      บาท 
 9.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     470,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้            470,000   บาท    
 9.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  435,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้    60,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           255,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้  120,000 บาท   
 9.3  งบลงทุน  ต้ังไว้รวม     5,300   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      5,300 บาท   
 9.4 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   50,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      50,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานงบกลาง 

10. แผนงานงบกลาง   ต้ังงบประมาณรายจ่าย        19,161,000     บาท  
งบกลาง  ต้ังไว้     19,161,000     บาท 
 10.1  งบกลาง ต้ังไว้รวม     19,161,000       บาท  แยกเป็น 
                -  งบกลาง   ต้ังไว้            19,161,000   บาท    
 

รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการจริงจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561     
จ านวน  6  โครงการ   เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    3,018,000    บาท   ดังต่อไปนี้   
 1. โครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย  จ านวน  1  คัน  เป็นเงิน  1,950,000  บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 บ้านแหล่งแป้น  สายจากท่ีนายล้วน  วงษ์กันหา ถึงท่ีนางเภา   
ขวัญแก้ว  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5 เมตร  ระยาทาง 100  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า 500  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง  ขนาดข้างละ0.00 - 0.30 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน 270,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.7 บ้านหนองหาบแห  สายจากบ้านนายประยูร  ทาสี  ถึงท่ี
สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร พร้อมยาแนว
รอยต่อ  ความยาว 40.00 เมตร  บ่อพัก คสล.ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย0.65 x 0.85 พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน  4  บ่อ ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุกก าหนด เป็นเงิน 
55,000 บาท 
 4. โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้านเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย ม. 15 บ้านเหล่าฝ้าย  
ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน ท่อ pvc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ระยะทาง 570 เมตร  พร้อม
ก่อสร้างถังบรรจุน้ าประปา  จ านวน  1  แห่ง  สูง  5  เมตร  บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า  2,500  ลิตร  ติดต้ังป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุก ก าหนด  เป็นเงิน 175,000  บาท 
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 5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ าบาดาล  ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
สาธารณประโยชน์อ่างเก็บน้ าหนองเทา ม.4 บ้านขี้เหล็ก  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 
20 เมตร  จ านวน  1  บ่อ  พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ าบาดาล  แบบ  submersible  ขนาด 1.5  แรงม้า 3 เฟส  
220  โวลล์ และตู้ควบคุมเครื่องสูลบาดาล  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนท่ี อบต.
ลุมพุกก าหนด  เป็นเงิน  303,000  บาท 
 6. โครงการก่อสร้างถนน  คสล ม.4 จ านวน  2  จุด  ดังนี้ 
  จุดท่ี 1 สายทางเข้าอ่างเก็บน้ าหนองเทา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 35  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 140  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทางขนาดข้าง
ละ 0.00-0.30 เมตร 
  จุดท่ี 2 สายจากท่ีนายไพบูลย์ หาญสมัคร ถึงสายท่ีนายสัมฤทธิ์  ปัญญาใส  ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง 90 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทางขนาดข้างละ 0.00-0.30 เมตร  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย
ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุก ก าหนด  เป็นเงิน  265,000  บาท 

 

รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนนิการจริงจากจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 
องค์การบรหิารส่วนต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวดัยโสธร 

จ านวน  23  โครงการ  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น   7,412,000.- บาท 
1. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 273,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านลุ
มพุก ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายเพิ่ม พุทธวัน ถึงท่ีนางจ าปา ภิรมณ์รื่น ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

2. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 บ้านลุมพุก 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนางจ าปา ภิรมณ์รื่น ถึงท่ีนายเคน เพียรท า ผิวจราจรลง
หินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ีย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

3. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 329,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนางปาน โตจ าเริญ ถึงท่ีนายทองเปรม คัมภ์
ทวี เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 574.80 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 
เมตรและป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

4. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 271,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. และบันไดลงสระน้ าคสล.  
โนนหนองบัว หมู่ท่ี 2 บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุกอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง240.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และก่อสร้างบันไดลงสระน้ า คสล. ขนาดกว้าง 
5.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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5. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 196,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านโพน
แพง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายจู่ เพียรท า ถึงท่ีนางสมศรี พันภักดี ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า 357.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร  และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

6. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 289,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 
บ้านโพนแพง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายสัมฤทธิ์ สายแก้ว ถึงท่ีนางสัมฤทธิ์ พรม
จันทร์ เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 
0.30 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
7. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้าน
ขี้เหล็ก ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 2 จุดจุดที่ 1สายจากท่ีนางนา ไชยนา ถึงท่ีนาย
อาจ ไชยนา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 
0.30 เมตร 
จุดที่ 2สายจากท่ีนายค าสิงห์ ไชยนา ถึงท่ีนางสุพิศ ชนะมี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 115.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

8. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 133,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ท่ี 4 บ้านขี้เหล็ก 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายรอบป่าระงุม ผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 705.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 123.38ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับเกล่ีย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

9. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 283,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านโคก
กลาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายวงศ์อนันต์ ชูรัตน์ ถึงท่ีนางสมคิด พิมพ์ทอง ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตรและ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

10. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 309,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้าน
โนนยาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 2 จุด จุดที่ 1สายจากท่ีนางทอน พวงศรี ถึงท่ี
นางพันธ์ ขวานทอง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 
0.00 - 0.30 เมตร จุดที่ 2สายหน้าวัดบ้านโนนยาง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 
2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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11. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 245,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้าน
หนองหาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายสมพร ศรีสมัย ถึงท่ีนายอรุณ เชิดชู ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

12. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 234,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมู่ท่ี 7 บ้านหนอง
หาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากโนนตากวาง ถึงดงเขื่อนวัว ผิวจราจรลงดินลูกรัง 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตรหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
490.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ีย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

13. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 753,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 8 บ้าน
ดอนเขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายสงกรานต์ พลพันธ์งาม ถึงถนน คสล. สาย
ลุมพุก - โนนยาง - กู่จาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 344.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1 ,376.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง 
ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด 
14. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 411,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงดินถม หมู่ท่ี 8 บ้านดอนเขือง 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากบ้านดอนเขือง หมู่ท่ี 8 ถึงบ้านแหล่งแป้น หมู่ท่ี 10 ลงดิน
ถมปรับปรุงคันทาง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร จาก กม. 2+561 ถึง กม. 4+136 (ระยะทาง1,575.00เมตร) สูง
เฉล่ีย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2 ,835.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ีย และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

15. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 9 บ้าน
เหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรจ านวน 2 จุด จุดที่ 1สายจากท่ีนางฉลวย หินทอง ถึงท่ี
นายบุญหนา ดาษด่ืน วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ความยาว 
262.70 เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.65 - 0.85 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 
0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 26 บ่อจุดที่ 2สายจากท่ีนายพอง พิมพ์ทอง ถึงท่ีนางไพมะณี ภูนาดี วางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ความยาว 315.00 เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด 0.50 
x 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.65 - 0.85 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 30บ่อ 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

16. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 461,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้าน
แหล่งแป้น ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 2 จุดจุดที่ 1สายบริเวณท่ีนายสม หลักชัย ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตรจุดที่ 2
สายจากท่ีนางเภา ขวัญแก้ว ถึงท่ีนางจันทร์ มีธรรม ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 
2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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17. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 396,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 11 บ้านสม
สะอาด ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายสา ไชยนา ถึงท่ีนายชาติ ชุมมา วางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.4๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ความยาว 251.00 เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด 
0.60 x 0.60 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.83 - 1.03 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จ านวน 25 
บ่อเทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.82 เมตร ยาว 230.05 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 189.01 ตารางเมตรและป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

18. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 264,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้าน
หนองแสง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 2 จุดจุดที่ 1สายจากท่ีนายบัวสอน สุตคาน ถึง
ท่ีนายสมาน เลยกลาง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 
0.00 - 0.30 เมตรจุดที่ 2สายจากท่ีนายบัวสอน สุตคาน ถึงท่ีนางสมใจ เลยกลาง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 374.50 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

19. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 205,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ท่ี 12 บ้าน
หนองแสง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนางสมใจ เลยกลาง ถึงท่ีนางบุญเพ็ง สีหิน ผิว
จราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 190.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ีย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
20. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 413,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้าน
ร่องค า ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 2 จุดจุดที่ 1สายจากท่ีนายค าผล คงดี ถึงนางบุญ
ธง ไชยนา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 
เมตรจุดที่ 2สายจากท่ีนายหนู ไชยนา ถึงนายอรุณ เลิงร า ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 325.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 
2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

21. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 166,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้าน
โคกกลาง ต าบลลุมพุกอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายบริเวณท่ีนายพรชัย ศรีเสน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 300.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้ายตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

22. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ท่ี 14 บ้านโคก
กลาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายนพดล แนวบุตร ถึงท่ีสาธารณประโยชน์หนอง
เขมร ผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,360.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือมี 
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ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 204.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ีย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายตาม
แบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

23. งบประมาณต้ังไว้ จ านวน 415,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ ท่ี 15 บ้าน
เหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายสมบูรณ์ กกฝ้าย ถึงท่ีนายสมิง พิมพ์ทอง 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ความยาว 339.64 เมตรบ่อพัก 
คสล.ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.65 - 0.85 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 
จ านวน 31 บ่อเทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 319.81 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 255.85 ตารางเมตรและป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

รายละเอียดโครงการซ่อมแซม ประจ าปี 2561 

จ านวน  7 โครงการ   เปน็จ านวนเงนิทัง้สิน้    1,614,000    บาท   ดังต่อไปนี ้
1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช ารุดเสียหาย เกิดจากน้ ากัดเซาะ หมู่ท่ี  11  บ้านสมสะอาด 
จ านวน  2  จุด  ดังนี้ 

 จุดท่ี 1 ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.30 เมตร  ยาว  5 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล 
ไม่น้อยกว่า 16.50 ตารางเมตร 

 จุดท่ี 2 ซ่อมแซมถนน  คสล. ขนาดกว้าง 2 เมตร  ยาว 3.10 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 6.20 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุกก าหนด  เป็นเงิน 68,000  บาท 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัลงดินลูกรังเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ท่ี 8  บ้านดอนเขืองสายจากถนนลาดยาง
สายแจ้งสนิท - หนองหาบแห ถึงดงเข่ือนวัว  ลงดินลูกรังซ่อมแซมเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  ระยะทาง 1,100  
เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 17,600 ลูกบาศ์กเมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ียตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เป็นเงิน 84,000  บาท 

3. โครงการปรับปรุงท่ีสาธารณประโยชน์หนองแฝก ม.8 บ้านดอนเขือง  ถางป่าขุดตอพื้นท่ีสาธารณะพื้นท่ีไมน่้อย
กว่า 11,975 ตารางเมตร  ปรับตางลาดชันริมตล่ิงหนองสาธารณประโยชน์โดยรอบ ขนาดกว้าง 3 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,518  ตารางเมตร  ก าจัดวัชพืชริมตล่ิง กว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.85 เมตร หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,028  ลูกบาศ์กเมตร  และป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย  ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุก
ก าหนด  เป็นเงิน 115,000  บาท 

4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลงหินเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ สายจากถนนแจ้งสนิท - บ้านหนองหาบแห จ านวน  
3  จุด  ดังนี้  

 จุดท่ี 1 ลงหินคลุกเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  ระยะทาง 65  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
47.40  ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ียและบดทับ 

 จุดท่ี 2 ลงกินคลุกเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทาง 331  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
264.80  ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ียและบดทับ 

 จุดท่ี 3 ลงกินคลุกเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทาง 139  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
102  ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกรดปรับเกล่ียและบดทับ และป้ายโครงการ  จ านวน  1 ป้าย ตามแบบแปลนท่ี อบต.
ลุมพุกก าหนด  เป็นเงิน  419,000  บาท 
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5. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลงดินลูกรังเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  สานทางห้าแยกทุ่งร่วงทองถึงหว้ยเขมร  ลงดิน
ลูกรังเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  ระยะทาง 1,600  เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ียและบดทับ  และป้ายโครงการ  
จ านวน   1  ป้าย  ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุกก าหนด  เป็นเงิน 375,000  บาท 

6. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  สายทางเช่ือมระหว่างหมู่บ้านแหล่งแป้น  ถึงบ้านโนน
ยาง  ลงหินคลุกเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  เริ่มจาก กม ท่ี 0+215  ถึง กม ท่ี 1+295  ระยะทาง  1,080  เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 43,200 ลูกบาศ์กเมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ียเรียงและบดทับ  และป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุกก าหนด เป็นเงิน 396,000  บาท 

7. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงดินลูกรังเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  สายทางเช่ือมระหว่างบ้านแหล่งแป้น  ถึงบ้านโคก
กลาง  ลงดินลูกรังเฉพาะท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  ระยะทาง 1,900  เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300  
ลูกบาศ์กเมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ียเรียงและบดทับ เปล่ียนท่อระบายน้ า คสล ท่ีช ารุด  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 x 1.00  เมตร  จ านวน  1  จุด 8  ท่อน  วางท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00  เมตร
จ านวน  3  จุด ๆ ละ  8  ท่อน  รวม  24  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อ  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุกก าหนด  เป็นเงิน  157,000  บาท 

รายละเอียดโครงการเงนิอุดหนนุเฉพาะกิจ  ประจ าปี 2561 

จ านวน  1  โครงการ   เปน็จ านวนเงนิทัง้สิ้น    2,031,700    บาท   ดังต่อไปนี ้
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สก.ศพด. ม.1) แบบตอกเสาเข็ม  ศพด.เหล่าฝ้าย  ณ ท่ีสาธารณประโยชน์
ป่าช้าบ้านเหล่าฝ้าย ม. 15 บ้านเหล่าฝ้าย  ตามแบบแปลนท่ี อบต.ลุมพุกก าหนด  เป็นเงิน 2,031,700 บาท 

 
ขอบคุณครับ 
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