
 
 

รายงานแสดงผลการปฏบิัติงานตามนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 
 

ของ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 



ค าแถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ประจ าปีงบประมาณ  2560 

 
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 2560 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกได้รับทราบ   โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งมาให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งกระผมขอเรียนว่า แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็
ตามกระผมจะพยายามประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
      (ลงชื่อ)       

                         (นายวสันต์   ชัยภูมิ) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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รายละเอียดประกอบการรายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

  1. สถานะการคลัง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ประมาณการรายรับไว้              
จ านวน   59,910,000 .- บาท (ห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 2. งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

 ด้านบริหารทั่วไป 
  (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม  16,805,214 บาท 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ยอดรวม      555,000 บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  (1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       ยอดรวม      140,000 บาท 
  (2)  แผนงานสาธารณสุข       ยอดรวม    3,502,500 บาท 
  (3)  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม        6,532,600 บาท 
  (4)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      680,000 บาท 
  (5)  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    10,253,200 บาท 

 ด้านเศรษฐกิจ 
  (1) แผนงานการเกษตร    ยอดรวม           890,500 บาท 

 ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ 
  (1)  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    19,028,486 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  16,805,214 บาท  
งานบริหารทั่วไป   ต้ังไว้   13,046,114   บาท 
 1.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม      9,060,000     บาท แยกเป็น 
       -   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    ต้ังไว ้  3,800,000 บาท      
        -   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว ้  5,260,000 บาท    
 1.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม    3,806,314    บาท แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้     400,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้  1,536,314 บาท 
  -  ค่าวัสดุ    ต้ังไว ้   1,210,000 บาท 

 - ค่าสาธารณูปโภค    ต้ังไว ้        660,000 บาท  
 1.3  งบลงทุน     ต้ังไว้รวม    169,800  บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ต้ังไว ้      169,800 บาท    
 1.4   งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    10,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            10,000 บาท    
  

งานบริหารงานคลัง   ต้ังไว้    3,759,100    บาท 
 1.1  งบบุคลากร  ต้ังไว้รวม      2,745,000    บาท แยกเป็น 
       1.1   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว ้    2,745,000 บาท    
 1.2  งบด าเนินงาน  ต้ังไว้รวม    955,000      บาท แยกเป็น 
  -  ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้       350,000 บาท 
  -  ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้       450,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ    ต้ังไว ้       155,000 บาท                 
 1.3  งบลงทุน     ต้ังไว้รวม      49,100    บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ต้ังไว้             49,100 บาท    
 1.4   งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    10,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            10,000 บาท    

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      555,000     บาท 
 2.1  งบด าเนินงาน ต้ังไว้รวม     430,000  บาท แยกเป็น 
  -  ค่าใช้สอย   ต้ังไว ้        280,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้  150,000 บาท 
 2.2  งบลงทุน     ต้ังไว้รวม      105,000    บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                   ต้ังไว้             105,000 บาท    
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 2.3   งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    20,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            20,000 บาท    

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการศึกษา 

3. แผนงานการศึกษา   ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น       6,532,600     บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  ต้ังไว้    2,732,600     บาท 
 3.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     1,618,000       บาท      แยกเป็น 
  -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว ้   1,618,000 บาท    
 3.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม    1,008,000    บาท    แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน   ต้ังไว ้     200,000         บาท 
  - ค่าใช้สอย     ต้ังไว ้              518,000         บาท 
  - ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้     200,000         บาท  
     - ค่าสาธารณูปโภค  ต้ังไว ้     90,000         บาท  
 3.3 งบลงทุน     ต้ังไว้รวม    36,600  บาท     แยกเป็น 
  -  ค่าครุภัณฑ์                  ต้ังไว ้     36,000 บาท     
 3.4 งบเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    70,000  บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน    ต้ังไว้            70,000 บาท    
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ต้ังไว้    3,800,000    บาท 
 3.1  งบด าเนินการ    ต้ังไว้รวม   1,850,000   บาท แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย     ต้ังไว ้    520,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้           1,330,000 บาท       
 3.2 งบลงทุน ต้ังไว้รวม   300,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าครุภัณฑ์   ต้ังไว ้  100,000 บาท 
  - ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ต้ังไว ้  200,000 บาท 
 3.3 งบเงินอุดหนุน     ต้ังไว้รวม    1,650,000  บาท   แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้               1,650,000 บาท 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานสาธารณสุข 

4. แผนงานสาธารณสุข  ต้ังงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     3,502,500        บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ต้ังไว้    3,402,500   บาท 
 4.1 งบบุคลากร   ต้ังไว้รวม   460,000   บาท แยกเป็น 
   - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว ้           460,000  บาท    
 4.2 งบด าเนินงาน  ต้ังไว้รวม  650,000   บาท แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน                 ต้ังไว ้             130,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย     ต้ังไว ้    320,000 บาท 
  - ค่าวัสดุ   ต้ังไว ้    200,000 บาท   
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 4.3  งบลงทุน ต้ังไว้รวม   2,180,000   บาท แยกเป็น 
  - ค่าครุภัณฑ์   ต้ังไว ้           2,180,000 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        10,253,200     บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ต้ังไว้     3,854,200      บาท 
 5.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     1,332,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้            1,332,000   บาท    
 5.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  2,135,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้    170,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           1,620,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้    345,000 บาท   
 5.3  งบลงทุน  ต้ังไว้รวม     167,000   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      167,000 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    5,185,500    บาท 
 5.1 งบลงทุน     ต้ังไว้รวม     4,885,500    บาท  แยกเป็น 
  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      2,700,000  บาท   
  -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ต้ังไว ้               2,185,500  บาท    
 5.2 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   300,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      300,000 บาท 

   งานบ าบัดน้ าเสีย   ต้ังไว้    1,213,500    บาท 
 5.1 งบลงทุน     ต้ังไว้รวม     1,213,500    บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ต้ังไว ้               1,213,500  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        1,522,500     บาท  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์    ต้ังไว้     1,522,500      บาท 
 7.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     882,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้            882,000   บาท    
 7.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  450,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้    80,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           290,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้    80,000 บาท   
 7.3  งบลงทุน  ต้ังไว้รวม     90,500   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      90,500 บาท   
 7.4 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   100,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      100,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

8. แผนงานสังคมสงเคราะห ์  ต้ังงบประมาณรายจ่าย        470,000     บาท  
งานกีฬาและนันทนาการ  ต้ังไว้     470,000      บาท 
 8.1  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  210,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           70,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้  100,000 บาท   
 8.2  งบลงทุน  ต้ังไว้รวม     300,000   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      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 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานการเกษตร 

9. แผนงานการเกษตร   ต้ังงบประมาณรายจ่าย        890,500     บาท  
งานส่งเสริมการเกษตร  ต้ังไว้     890,500      บาท 
 9.1  งบบุคลากร ต้ังไว้รวม     370,000       บาท  แยกเป็น 
                -  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้            370,000   บาท    
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 9.2  งบด าเนินงาน    ต้ังไว้รวม  435,000   บาท  แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน    ต้ังไว ้    60,000 บาท 
  - ค่าใช้สอย      ต้ังไว ้           285,000 บาท      

         -  ค่าวัสดุ     ต้ังไว ้    90,000 บาท   
 9.3  งบลงทุน  ต้ังไว้รวม     35,500   บาท  แยกเป็น 

  - ค่าครุภัณฑ์    ต้ังไว ้      35,500 บาท   
 9.4 งบเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม   50,000   บาท แยกเป็น 
  -  เงินอุดหนุน                  ต้ังไว้      50,000 บาท 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
แผนงานงบกลาง 

10. แผนงานงบกลาง   ต้ังงบประมาณรายจ่าย        19,028,486     บาท  
งบกลาง  ต้ังไว้     19,028,486      บาท 
 10.1  งบกลาง ต้ังไว้รวม     19,028,486       บาท  แยกเป็น 
                -  งบกลาง   ต้ังไว้            19,028,486   บาท    
 

รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการจริงจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560     
จ านวน  2  โครงการ   เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    2,843,000    บาท   ดังต่อไปนี้   
 1. แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รวมเป็นเงิน  2,358,000  บาท 
    1.1 จัดซื้อรถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า   จ านวน  1  คัน 
 2. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน   ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง   รวมเป็นเงิน  485,000  บาท 
    2.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว   จังหวัดยโสธร  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  14.13  เมตร  สูง 2.50  เมตร  หรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  84.78  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก  ก าหนด 

 

รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนนิการจริงจากจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 
องค์การบรหิารส่วนต าบลลมุพกุ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวดัยโสธร 

จ านวน  41  โครงการ  รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  9,050,000.- บาท 
1. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  112,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  1  

บ้านลุมพุก  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายข้างวัดค าเขื่อนแก้ว  ถึงแยกไปบ้านนา
โพธิ์  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  48.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า192.00  ตารางเมตร  เสริมดินถมรองพื้นทาง  30.00  ลูกบาศก์
เมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  ข้างทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตร  วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด  0.40  x  1.00  เมตร  1  จุด  รวม  7  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อ  และป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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2. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน273,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  1  บ้าน
ลุมพุก  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายประกาศ  สีวะโสภา  ถึงท่ีนานาย
กิตติศักดิ์  จักรไชย  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  800.00  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  280.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  
และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด 

3. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  178,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงดินถม  หมู่ท่ี  1  บ้านลุ
มพุก  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค า เขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร สายจากท่ีนางหมุน   กุลวงศ์  ถึง ท่ี
สาธารณประโยชน์ดงเขื่อนวัว  ผิวจราจรลงดินถม  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  700.00  
เมตร  สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  1,400.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรด
ปรับเกล่ีย  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุกก าหนด 

4. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน122,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ท่ี  2
บ้านลุมพุก  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายไพบูลย์  ผาสุขมูล  ถึง ท่ี
บ้านนางอัจฉราพร  โชตินัติ  วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø  ๐.๓๐ x ๑.๐๐  เมตร  พร้อมยาแนว
รอยต่อ  ยาว  112.00  เมตร  บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 0.85  
เมตร  ฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  จ านวน  10  บ่อเทคอนกรีตขยายเขตถนน 
คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร  ยาว  112.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า  107.10  ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

5. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  415,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  2  
บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายค ามี ค้าก าไร ถึงท่ีนายธวัชชัย
ไชยนา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  750.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  ข้างทาง  
ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตรวางท่อระบายน้ า  คสล.  ขนาด  Ø  0.40 x 1.00  เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อ  1  จุด  จ านวน  6  ท่อน  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือ
รายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

6. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน64,000บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ท่ี  3  บ้าน
โพนแพง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนางปิ่น  วิเศษพงษ์  ถึงท่ีนายสม  
บัวนาค  วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  75.00  
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  8  บ่อตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุกก าหนด 
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7. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  96,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  3  
บ้านโพนแพง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากบ้านนายจู่  เพียรท า  ถึงบ้านนาย
จันทร์  จันทร์พวง  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  50.00  เมตร
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  175.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  ข้าง
ทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตรตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุกก าหนด 

8. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน128,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  หมู่ท่ี  3  
บ้านโพนแพง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนางอ่อน  ส าโรง  ถึงท่ีนางอ าคา
สิงห์แก้ว  วางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด0.40 x 1.00  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  107.00  
เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด  0.60 x 0.60  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.85 - 1.00  เมตร  ฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
ขนาด 0.70 x 0.70  เมตร  จ านวน  10  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลน
หรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

9. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  159,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4  
บ้านขี้เหล็ก  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากบ้านนายสมพงษ์  ทนทาน  ถึงบ้าน
นายบุญเพ็ง  ชนะมี  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  73.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  292.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  ข้าง
ทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตรพร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลน
หรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

10. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  216,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4  
บ้านขี้เหล็ก  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร สายจากโรงสีข้าวกลุ่มบ้านขี้เหล็ก  ถึงบ้าน
นางนา  ไชยนา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  130.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  390.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  ข้าง
ทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตรวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อ  1  จุด  จ านวน  4  ท่อน  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือ
รายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

11. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ท่ี  5  
บ้านโคกกลาง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนางพุฒทา  รัตน์อ่อน  ถึง
ถนนลาดยางสายค าเขื่อนแก้ว  -  มหาชนะชัย  วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐  เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  145.00  เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 
0.85  เมตร  ฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  จ านวน  14  บ่อเทคอนกรีตขยายเขต
ถนน คสล. ขนาดกว้าง  0.90  เมตร  ยาว  145.00  เมตร   หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า  123.64  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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12. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  176,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  5  
บ้านโคกกลาง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากบ้านนายวิวัฒน์  เช่ียวชาญ  ถึงท่ี 
ร.ต.ท.สมยศแนวบุตร  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  62.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  310.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  
ข้างทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตรพร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลน
หรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

13. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  136,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  5  
บ้านโคกกลาง  ต าบลลุมพุกอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายวิชัย  กล้าหาญ  ถึงท่ี
สาธารณประโยชน์ดงป่าช้า  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  400.00  เมตร
หนาเฉล่ีย  0.10เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  140.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับ
เกล่ียและป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุกก าหนด 
 

14. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  248,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  หมู่ท่ี  5  บ้าน     
โคกกลาง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนางศิริวงษ์ชมภู  ถึงห้วยไผ่ผิว
จราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  850.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  255.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  และป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

15. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  154,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  6  
บ้านโนนยาง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนายประทา  สองเมือง  ถึงท่ี
นายอุดร  จันทร์คูณ  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  70.00  เมตร
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  280.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  ข้าง
ทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตรวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร  
พร้อมยาแนวรอยต่อ  1  จุด  จ านวน  5  ท่อน  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย ตามแบบแปลน
หรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

16. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  234,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  6  
บ้านโนนยาง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร สายจากท่ีนายรมย์  กลมเกลียว  ถึงท่ีนาย
ประสิทธิ์  ต้นค าผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  800.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  240.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ียและ
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 
 



-11- 
 

17. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  185,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  หมู่ท่ี  7
บ้านหนองหาบแห  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากบ้านนางส าลีผิวอ่อน  ถึง
บ้านนางวิไล  พิมพ์งาม  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  
ยาว  167.00  เมตร  บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 0.85  เมตร  ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  ขนาด 0.60 x 0.60  เมตร  จ านวน  15  บ่อ  เทคอนกรีตขยายเขตถนน  คสล.ขนาด
กว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร  ยาว  167.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  
159.65  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

18. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  207,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  7  
บ้านหนองหาบแห  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายสมบัติ  มนต์ขลัง   
ถึงท่ีนายทัศน์  พิมพ์งาม  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  530.00  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  212.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับ
เกล่ีย  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุกก าหนด 

19. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  171,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง  หมู่ท่ี  7  
บ้านหนองหาบแห  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายส าอาง  วงศ์ณรัตน์  
ถึงท่ีนายบุญเลิศ  ต้นพุฒ  ผิวจราจรลงดินลูกรัง  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  900.00  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  360.00ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดปรับ
เกล่ียและวางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด  Ø0.30 x 1.00  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  2  จุด  
ๆ  ละ  5  ท่อน  รวม  10  ท่อน  ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

20. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  353,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  8  
บ้านดอนเขือง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายพิมพ์พงศ์  ไชยนา  ถึงท่ี
นางสุปราณี  จ าปาเทศ  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  160.00  
เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ี  คสล. ไม่น้อยกว่า  640.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง
ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00  -  0.30  เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด  Ø0.40 x 1.00  
เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  1จุด  จ านวน  8ท่อน  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ
แปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

21. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  89,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  8  
บ้านดอนเขือง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายประสิทธิ์  ไชยภูมิ  ท่ีนาง
อนงค์  วงลาษี  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  228.00  เมตร  หนาเฉล่ีย
0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า91.20  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ียตามแบบ
แปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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22. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  108,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.  หมู่ท่ี  8  
บ้านดอนเขือง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายบุญมา  เท่ียงธรรม  ถึงท่ี
นางเสิญ  เสียงใส  วางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด  Ø 0.30 X 1.00  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  
95.00  เมตรบ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 0.85  เมตร  ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก  ขนาด 0.60 x 0.60  เมตร  จ านวน  9  บ่อเทคอนกรีตขยายเขตถนน  คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย  
1.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  90.59  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุกก าหนด 
 

23. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  96,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี  9  
บ้านเหล่าฝ้าย  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากบ้านนายค ามีหินทอง  ถึงบ้าน
นายบุญสอน  พิมพ์ทอง  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร ระยะทาง  50.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.  ไม่น้อยกว่า  175.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  
2ข้างทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตร  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

24. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  140,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  9  
บ้านเหล่าฝ้าย  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนานายทา  สุขแสน  ถึงท่ีนา
นางนารี  ทวยนันท์  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  480.00  เมตร  หนา
เฉล่ีย0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  144.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  
และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด 
 

25. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  175,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  10  
บ้านแหล่งแป้น  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายโฮม อินกาย  ถึงท่ีพัก
สงฆ์ป่านาแค  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  600.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  180.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  และ
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

26. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  156,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลงดินถม  หมู่ท่ี  10  บ้าน
แหล่งแป้น  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายวิชิต  วิเศษวงษา  ถึงท่ีนาย
ค าภาขันหล่อ  ผิวจราจรลงดินถม  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  500.00  เมตร  สูงเฉล่ีย  
0.60  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  1,200.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  และ
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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27. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  202,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ท่ี  10  
บ้านแหล่งแป้น  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากบ้านนายสงวน  บัวศรี  ถึงท่ี
นางจันทร์  มีธรรม  วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  
180.00  เมตร  บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 0.85  เมตร  ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  จ านวน  18  บ่อ  เทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล. ขนาด
กว้าง  1.00  เมตร  ยาว  180.00  เมตรหนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  171.28  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุกก าหนด 
 

28. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  234,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  11  
บ้านสมสะอาด  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายฉลอง  ไชยนา  ถึงท่ีนาง
นา  ไชยนา  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  600.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  240.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  และ
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

29. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  175,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.หมู่ท่ี 11  
บ้านสมสะอาด  ต าบลลุมพุกอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 3  จุดจุดที่ 1สายจากศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 11 บ้านสมสะอาด ถึงบ้านนางเฉลียว คงดี วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x 
๑.๐๐  เมตรพร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว 160.10 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตรลึกเฉล่ีย 
0.65 - 0.85 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด 0.60 x 0.60เมตรจ านวน 16บ่อเทคอนกรีตขยายเขต
ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 - 0.80  เมตร ยาว 160.10เมตร หนา  0.10  เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 115.24  ตารางเมตร จุดที่ 2  สายหน้าบ้านนายฉลองไชยนาวางท่อระบายน้ าคสล.
ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตรพร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน 5 ท่อนจุดที่ 3 สายหน้าบ้านนางซุ่นไชยนา
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  5  ท่อนพร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน 1 ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

30. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  98,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 12  
บ้านหนองแสง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนางสวิง  สีหิน  ถึงท่ีนาย
วิเชียร  กาขาว  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  45.00  เมตรหนา  
0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  180.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลงดินลูกรัง  2  ข้างทาง  
ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตรตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุกก าหนด 
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31. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  146,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  12  
บ้านหนองแสง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนานายทวี  สองเมือง  ถึงท่ี
นานายสุพร  กระบวนสี  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  500.00  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  150.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับ
เกล่ีย  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุกก าหนด 

32. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  170,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ท่ี  12  
บ้านหนองแสง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธรสายจากท่ีนางสุภี  ค าภาษา  ถึงท่ีนานาง
อุทัย  บัวศรีวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  162.00  
เมตร  บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 0.85  เมตรฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  จ านวน  17  บ่อ  เทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล. ขนาดกว้าง  0.70  
เมตร  ยาว  162.00  เมตรหนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  105.56  ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด 

33. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  284,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 13  
บ้านร่องค า  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากบ้านนายพ้น  ปัญญาใส  ถึงท่ีนาย
ค าผล  คงดี  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.4๐ x ๑.๐๐ เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  
120.00  เมตร  บ่อพัก คสล.  ขนาด 0.60 x 0.60  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.85 - 1.00  เมตร  ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ขนาด  0.70 x 0.70  เมตร  จ านวน  12  บ่อ  เทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล.ขนาด
กว้างเฉล่ีย  2.70  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  
315.93  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

34. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  132,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ท่ี  13  
บ้านร่องค า  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนานายสัมฤทธิ์  ปัญญาใส  ถึง
ห้วยเขมร  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  340.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  136.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  และ
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

35. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  129,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลงดินถม  หมู่ท่ี  13  บ้าน
ร่องค า  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนานายนิพนธ์  ปัญญาใส  ถึงห้วย
เขมร  ผิวจราจรลงดินถม  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  550.00  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.60  เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  990.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  และวางท่อระบายน้ า  
คสล. ขนาด  Ø  0.30 x 1.00  เมตรพร้อมยาแนวรอยต่อ  จ านวน  3  จุด  ๆ  ละ  4  ท่อน  รวม12  
ท่อน  ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด 
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36. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ าด่ืมชุมชน  หมู่ท่ี  13  
บ้านร่องค า  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ประกอบด้วย   

1. ถังน้ า  P.E. พลาสติก  1,000  ลิตร  1  ใบ  1/2  แรงม้า  1  เครื่อง 
2. ปั้มส่งน้ าสแตนเลสอัตโนมัติ 
3. เครื่องกรองน้ าเฮ้าท์ซิ่ง  ยาว  20  นิ้ว  2  เครื่อง 
4. เครื่องกรองสนิมเหล็ก  1  เครื่อง 
5. เครื่องกรองความขุ่น  กล่ินสี  1  เครื่อง 
6. เครื่องกรองหินปูน  ปรับสภาพน้ า  1  เครื่อง 
7. เครื่องฆ่าเช้ือโรค  1  เครื่อง 
8. ถังน้ าดี  P.E.พลาสติก  1,000 ลิตร  1 ใบ พร้อมติดต้ังและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องครบชุด 

37. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  292,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  หมู่ท่ี  14  
บ้านโคกกลาง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนานางฉลวย  ขวัญทอง  ถึงท่ี
นานางอ านาจ  หอกค า  ผิวจราจรลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ระยะทาง  1,000.00  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  300.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับ
เกล่ีย  และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุกก าหนด 

38. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  114,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.หมู่ท่ี  14  
บ้านโคกกลาง  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนายประวัติ  ช านาญค้า  ถึงท่ี
นางค าพอง  โคกกลาง  วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐  เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  
ยาว  100.10  เมตร  บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 0.85  เมตร  ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  ขนาด 0.60 x 0.60เมตร  จ านวน  10  บ่อ  เทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล. ขนาด
กว้างเฉล่ีย  1.00  เมตร  ยาว  100.10  เมตรหนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  
95.20  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

39. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  136,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  
15  บ้านเหล่าฝ้าย  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากบ้าน ผ.อ.ไสว หินทอง  ถึง
บ้านนายมณี  หินทอง  เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  
80.00  เมตร  หนา  0.12  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  320.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางลง
ดินลูกรัง  2  ข้างทาง  ขนาดกว้าง  ข้างละ  0.00 - 0.30  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

40. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  86,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี  15  
บ้านเหล่าฝ้าย  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากบ้านนายสมบูรณ์  กกฝ้าย  ถึง
บ้านนายเจริญ  กกฝ้ายวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ยาว  
80.00  เมตร  บ่อพัก คสล. ขนาด  0.50 x 0.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.65 - 0.85  เมตร  ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  ขนาด  0.60 x 0.60  เมตร  จ านวน  9  บ่อ  เทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล. ขนาด 
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กว้างเฉล่ีย  0.70  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  
52.08  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

41. งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  192,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงดินถม  หมู่ท่ี  15  บ้าน
เหล่าฝ้าย  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากท่ีนานายแสวง  นามวัก  ถึงทาง
แยกบ่อตากแดด  ผิวจราจรลงดินถม  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ระยะทาง  725.00  เมตรสูงเฉล่ีย  
0.60  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  1,522.50  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดปรับเกล่ีย  และ
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้ายตามแบบแปลนหรือรายละเอียดท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

ขอขอบคณุครบั 
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