
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

*************************** 
 
ด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  30  (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  30 (5)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย  และผลการ
ด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ดังนี้ 

 

  ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บุ่งคล้า  
       "บุ่งคล้าน่าอยู่ เฟ่ืองฟูเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง" 
 

  ข. พันธกิจ ของอบต.บุ่งคล้า  
          1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า แหล่งน้ ากินน้ าใช้ ไฟฟูาแสงสว่าง ส่งเสริมรักษา
สิ่งแวดล้อม  
         2) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
          3) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้  
          4) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา  
          5) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ควบคุมและระวังโรคติดต่อ  
          6) ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการ  
     

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
          1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

/  6)  ยุทธศาสตร์ ... 
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          6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

  ง.  การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 
2564)  ดังนี้  

ตารางแสดงโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

80 61,886,150.00 30 17,842,100.00 21 15,384,606.00 15 12,927,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

4 310,000.00 3 260,000.00 4 2,960,000.00 3 260,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

26 6,986,000.00 24 5,153,000.00 23 3,680,000.00 22 4,547,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

15 2,230,000.00 9 1,330,000.00 8 1,280,000.00 9 1,480,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
คนและสังคม 

22 12,318,500.00 20 11,710,000.00 17 11,582,000.00 17 12,170,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการเมอืงการ
บริหารและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

18 2,515,000.00 15 1,915,000.00 14 1,715,000.00 14 1,715,000.00 

รวม 165 86,245,650.00 101 38,210,100.00 87 36,601,606.00 80 33,099,000.00 
 

   
 
 
 
 
 

/  จ.  การจัดท า … 
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จ.  การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 83 โครงการ งบประมาณ 
31,662,611 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 40 7,149,510.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 18 4,404,875.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 1,283,387.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 10 15,388,677.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหารและการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 9 3,436,162.00 

รวม 83 31,662,611.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  รายละเอียดโครงการ... 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 (ม.6) 

 420,940.00 เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยัยิ่งข้ึน  

ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 300 ม. 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังบ้าน นางบัว
ผัน ปิ่นศรี (ม.1) 

 210,167.00 เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยัยิ่งข้ึน  

ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 130 ม. 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสมพงษ์ 
เกตุทอง (ม.4) 

 64,119.00 เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยัยิ่งข้ึน  

ถนน. คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 35 ม. 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสายัญ 
ธงทุม (ม.4)  

 123,655.00 เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยัยิ่งข้ึน  

ถนน. คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 30 ม. 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายส าราญ 
แสงเดือน (ม.4)  

 83,679.00 เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยัยิ่งข้ึน  

ถนน. คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 50 ม. 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
จุดฝาย นายปลิว 
ไหมพรม (ม.3) 

เงินสะสม 80,300.00 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร  

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ เพื่อการ
ประปา 

 650,000.00 เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์เพื่อการ
ประปาจ านวน 4 ครั้ง 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล. จดุนานาย
ประหยดั นนฑา  
(ม.9) 

เงินสะสม 373,700.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาภัย
ธรรมชาต ิ

จ านวน 1 ช่อง  
กว้าง 3 ม. ยาว 4 
ม. สูง 3 ม.  

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมทางเข้าบ้าน
โคก (ม.7) 

เงินสะสม 499,400.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

จ านวน 2 ช่อง กว้าง 
3 ม. สูง 2.5 ม. 
ยาว 3 ม. 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนดินสาย
เลียบคลองร่องโคม
(ม.6) 

เงินสะสม 19,690.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาภัย
ธรรมชาต ิ

ถนนดิน  
กว้าง 2 ม.  
ยาว 150 ม. 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยกระดับถนนดินพร้อม
ลงลูกรังสายเลียบ
คลองน้ าด่าน (ม.12) 

เงินสะสม 97,300.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนนดิน กว้าง 3 ม. 
ยาว 500 ม.  
หนา 1.20 ม. 

 
/  ที ่... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ข้ามคลองขมิ้น จุดนา
นายจันธง ชูรัตน์ (ม.
8) 

เงินสะสม 479,500.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

ท่อเหลี่ยมจ านวน 3 ช่อง 
กว้าง 2.40 ม. ยาว 5 ม.  
สูง 2.40 ม. 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคลองขี้นา (ม.4) 

เงินสะสม 83,700.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,500 ม. 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ าจุดหน้าเหมืองนาย
ไพรวัลย์ น้อยลา (ม.
10) 

เงินสะสม 23,400.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

ท่อระบายน้ า คสล. เส้น
ผ่า ศูนย์กลาง 0.80 ม. 
จ านวน 7 ท่อน 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อ ซอย
หลังฟาร์ม (ม.13) 

เงินสะสม 132,800.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,270 ม. 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เลียบคลองคู้สายใน
หมู่บ้านเชื่อมคลองขมิ้น 
พร้อมเทดาด คสล. 
ข้ามคลองขมิ้น (ม.9) 

เงินสะสม 137,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนน คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 1500 ม. 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนดินสาย
คลองขมิ้น (ม.7,8,9) 

เงินสะสม 219,500.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

ถนนดินรอบคลอง  
กว้าง 3 ม.  
ยาว 2,800 ม. 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เสรมิถนนดินพร้อมลง
ลูกรังซอยบ้านนางนง
รัก กองเงิน (ม.6) 

เงินสะสม 7,120.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ถนนดิน กว้าง 3 ม.  
ยาว 120 ม. 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ทางข้ามคลองขมิ้น 
(ม.8) 

เงินสะสม 110,800.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

วางท่อระบายน้ าเพิ่ม 1 
แถว ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1 ม. 
พร้อมเทดาดคอนกรีต 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมท่อเหลี่ยม
จุดบ้านนางบุดดี เมฆ
ทา (ม.11) 

เงินสะสม 90,400.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

วางกล่องเกเบี้ยน  
ยาว 10 ม. 
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21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
กลางนา (ม.9) 

เงินสะสม 41,850.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 3 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
คลองอมกง 
(ม.4) 

เงินสะสม 62,780.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนน คสล.  
กว้าง 3 ม.  
ยาว 1,500 ม. 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนดินเลียบ
แม่น้ าปุาสัก (ม.7, 8, 
9) 

เงินสะสม 202,400.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาภัย
ธรรมชาต ิ

ถนนดิน กว้าง 3 
ม. ยาว 4,800 
ม. สูง 1 ม.. 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมคอสะพาน 
ซอย 4 (ม.6) 

เงินสะสม 132,300.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

1 จุด 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสรมิถนน คสล. ซอย 4 
(ม.6) 

เงินสะสม 260,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 101 ม. 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หลังวัดมะเดื่องาม ถึง ม.
8 (ม.7) 

เงินสะสม 33,480.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 3 ม.  
ยาว 800 ม. 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ม.7 ถึง ม.10 (ม.7) 

เงินสะสม 106,400.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 2,500 ม. 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
ข้ามร่องสายบัว (ม.7) 

เงินสะสม 47,500.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ท่อระบายน้ า 
คสล. จ านวน 1 
ท่อ พร้อมถมดิน 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยกระดับถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสถติ โปรย
ขุนทด (ม.7) 

เงินสะสม 1,267,500.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 468 
ม. หนา 0.15 
ม. 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงลูกรังซอย 7 (ม.6) 

เงินสะสม 10,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ถนนดิน กว้าง 4 
ม. ยาว 107 ม.  
หนา 0.80 ม 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกคลองน้ าคล้า
จากสะพานถึงฝายน้ า
ล้น ม.14 พร้อมเสริม
พนังกั้นน้ า (ม.5) 

เงินสะสม 82,200.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาภัย
ธรรมชาต ิ

ขุดลอกคลอง
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,450 ม. ลึก 2 
ม. 
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32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมฝายสาม
แยกวารีพร้อมเสรมิ
คันดินกั้นน้ าถึงเหมือง
สามแยก (ม.7) 

เงินสะสม 204,500.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ฝาย 2 ช่องน้ า ไหล
กว้าง 2 ม. พร้อม
เสรมิคันดินยาว 
230 ม. 2 ฝั่ง 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกคลองสาย
บ้านนายบุญลือ 
พร้อมดาดคอนกรีต 
(ม.3) 

เงินสะสม 148,500.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ขุดลอกคลอง กว้าง 
3 ม. ยาว 1,300 
ม. พร้อมดาด
คอนกรีต 2 จุด 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมฝายฮบัเฮย
(ม.7) 

เงินสะสม 90,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ฝาย กว้าง 21 ม. 
สูง 1 ม. ยาว 23 ม. 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกฝายใหญ่  
(ม.1) 

เงินสะสม 170,360.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ขุดลอกฝายกว้าง 
27 ม. ยาว 140 ม. 
ลึก 1 ม. 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกเหมืองห้วย
ด่านพร้อมเสรมิคัน
ดินจุด นายทองส่าน 
อินสอน (ม.7) 

เงินสะสม 68,200.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ขุดลอกเหมือง กว้าง 
6 ม ยาว 550 ม. 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกเหมืองจาก
หนองน้ ากุดกุ่ม ม. 8 
ถึง ม.9 (ม.8,9) 

เงินสะสม 51,600.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ขุดลอกเหมืองกว้าง 
1 ม. ยาว 1,300 
ม. ลึก 0.20 ม. 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกคลองจุดนา
นางประดน บูรณะ
ทอง ถึงนานายวัชระ 
ศรีแก้ว (ม.2) 

เงินสะสม 20,200.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ขุดลอกคลองกว้าง 
1.50 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 1 ม. 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกคลองสายโปุง
ก้ามจุดฝายนาย
ประกอบ ช้างเพ็ง ถึง
นานายยูร ฉัตรเวช 
(ม.2) 

เงินสะสม 42,570.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ขุดลอกคลองกว้าง 
1.50 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 
1.50 ม. 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและ
วิทยุ 

 200,000.00 เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและ
วิทยุ จ านวน 4 ครั้ง 
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41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

ขยาย ปรับปรุง 
บ ารุง ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าวไรส้าย
และเสียงตามสาย 

 199,500.00 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  

14 
หมู่บ้าน 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

จัดท าเอกสาร คู่มือ 
แผ่นพับ วารสาร 
ข่าวสารตา่งๆ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานของ 
อบต.  

 119,275.00 เพื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผล
การด าเนินงานของ อบต.  

4 ครั้ง 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

สนับสนุนกิจกรรม
ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรให้แก่เด็กและ
เยาวชน  

4 
โครงการ 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

จัดหารถรับ - ส่ง 
เด็กนักเรยีนด้อย
โอกาสศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล 
บุ่งคล้า 

 140,000.00 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่เด็กด้อยโอกาส  

14 
หมู่บ้าน 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบุ่ง
คล้า 

 114,900.00 เพื่อการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล บุ่งคล้า  

4 ครั้ง 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า  

 725,000.00 เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  

5 แห่ง 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า 

 480,000.00 เพื่อรองรับเด็กนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น  

1 ห้อง 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหารสถานศึกษา 

 620,700.00 เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

16 
โครงการ 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้แก่ชุมชน 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้แก่ประชาชน  

14 
หมู่บ้าน 

/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ  200,000.00 เพื่อปฏิบัติตามธรรม
เนียมงานวันรัฐพิธีต่างๆ  

20 โครงการ 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็ก เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

 80,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิด้าน
กีฬาให้แก่ประชาชน  

4 โครงการ 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ของบุคลากรและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

3 โครงการ 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

ส่งเสริมการจัดงาน
ตามประเพณแีละ
วัฒนธรรมทางศาสนา
และท้องถิ่นและวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติ  

 270,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
และระดับชาติและวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติ  

24 โครงการ 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

 20,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ผู้
เข้ารับการอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ยิ่งข้ึน  

4 โครงการ 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของ
ประชาชน 

 110,000.00 เพื่อเป็นการปลูกฝังความ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน  

4 โครงการ 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล 
บุ่งคล้า 

 47,500.00 เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กล้องวงจรปิด
จ านวน 1 ระบบ 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมาย 

 1,092,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดม้ี
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการรับประทาน 

3 หน่วยงาน 

/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

  จัดตั้ง ส่วนราชการ
ต่างๆ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน 
และองค์กรการกุศล
ต่างๆ 

    

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และกีฬา 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจดัตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน และ
องค์กรการกุศล
ต่างๆ 

 16,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานวัฒนธรรม 
ประเพณีและมีส่วนร่วม
ในงานรัฐพิธีต่างๆ  

4 โครงการ 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์(น้ ายาฉีด
พ่นยุงลาย ทราย
เคลือบสาร) 

 200,000.00 เพื่อเป็นการควบคมุ
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก  

8 ครั้ง 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 61,569.00 เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

4 โครงการ 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 180,000.00 เพื่อเป็นการสนบัสนุน
การด าเนินงานของ
กองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

4 ครั้ง 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อถังขยะ  200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีที่
รองรับขยะ  

ถังขยะจ านวน 50 
ใบ 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนกิจการ
ก าจัดขยะ 

 361,818.00 เพื่อลดปรมิาณขยะใน
พื้นที ่ 

48 ครั้ง 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจดัตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

 280,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตาม
พระราชด าร ิ 

14 หมู่บ้าน 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

แก้ไขปัญหาความ
ยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ 
ครัวเรือนยากจน 

 150,000.00 เพื่อขจัดความยากจน
ให้แก่ครัวเรือนยากจน  

20 ครัวเรือน 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนกิจกรรมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 150,000.00 เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที ่ 

8 ครั้ง 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

 13,627,200.00 เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส ์ 

1700 คน 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยและผู้ทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อนด้าน
สาธารณูปโภค 

 1,011,477.00 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัและผู้ที่
เดือดร้อน  

4 โครงการ 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

การสงเคราะห์และให้
ความช่วยเหลือแก่
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร ้

 40,000.00 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้มีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  

20 ครั้ง 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

การด าเนินงานตาม
มาตรการปูองกัน 
แก้ไขและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน 

 150,000.00 เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนให้
น้อยลง  

8 ครั้ง 

 
 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

71. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ฝึกอบรมเตรยีมความ
พร้อมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของ
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต และ
เจ้าหน้าท่ี อบต. บุ่งคล้า 

 60,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

4 โครงการ 

72. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

 80,000.00 เพื่อเป็นการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดให้หมดไปจากพ้ืนท่ี  

2 หน่วยงาน 

73. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วน
ราชการต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

 20,000.00 เพื่อเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย 
หรือไดร้ับความ
เดือดร้อนต่างๆ  

2 หน่วยงาน 

74. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

สนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอาย ุ 

 100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมท าร่วมกัน 

4 โครงการ 

75. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

สนับสนุนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและการพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยและ
ระบบการเลือกตั้ง 

 50,000.00 เพื่อเป็นการสนบัสนุน
การปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย  

8 ครั้ง 

76. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาคมจดัท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาต าบล
และ อบต. เคลื่อนที ่

 70,000.00 เพื่อส ารวจข้อมลูในการ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาต าบล  

4 โครงการ 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

77. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดท าแผนที่ภาษ ี  160,000.00 เพื่อให้ระบบการ
จัดเก็บภาษเีป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4 โครงการ 

78. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดส่งผู้บริหาร ส.อบต 
และบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

 720,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบติ
งานในองค์กร  

40 คน 

79. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

 1,286,162.00 เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

16 ครั้ง 

80. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานเพื่อการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

 80,000.00 เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

14 หมู่บ้าน 

81. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม วัสดุครภุัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

 250,000.00 เพื่อปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

40 ครั้ง 

82. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้า 

 720,000.00 เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

1 แห่ง 

83. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง  100,000.00 เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

4 ครั้ง 

 
 

/  ฉ.  การใช้จ่าย... 
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  ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม  75  โครงการ  จ านวนเงิน  27,685,075  บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  68  โครงการ  จ านวนเงิน  25,040,372  บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 40 6,648,613.00 36 5,326,070.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
กีฬา 

15 3,693,984.92 13 3,012,150.44 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 1,095,257.00 6 1,095,257.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 7 13,619,116.00 7 13,619,116.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหารและการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

7 2,628,104.27 6 1,987,778.27 

รวม 75 27,685,075.19 68 25,040,371.71 
 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ที่มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3 
(ม.6) 

 420,940.00 420,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
38/2561 

10/08/2561 60 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลัง
บ้าน นางบัว
ผัน ปิ่นศรี (ม.
1) 

 210,167.00 210,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
40/2561 

15/08/2561 60 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น
นายสมพงษ์ 
เกตุทอง (ม.4) 

 64,119.00 62,500.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
39/2561 

15/08/2561 60 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น
นายสายญั ธง
ทุม (ม.4)  

 123,655.00 122,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
39/2561 

15/08/2561 60 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น
นายส าราญ 
แสงเดือน (ม.
4)  

 83,679.00 82,500.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
39/2561 

15/08/2561 60 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นจุดฝาย 
นายปลิว ไหม
พรม (ม.3) 

เงินสะสม 80,300.00 80,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
32/2561 

17/03/2561 60 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ เพื่อ
การประปา 

 650,000.00 118,800.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
8/2561 

29/11/2560 5 

  93,080.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
11/2561 

14/12/2560 5 

  22,610.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
41/2561  

24/04/2561 5 

  60,430.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
42/2561 

24/04/2561 5 

  117,200.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
44/2561 

07/05/2561 5 

  119,375.00 
ใบสั่งซื้อท่ี 
83/2561  

20/08/2561 5 

  103,100.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
87/2561 

11/09/2561 7 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 
จุดนานาย
ประหยดั 
นนฑา (ม.9) 

เงินสะสม 373,700.00 373,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
18/2561 

15/03/2561 60 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
ทางเข้าบ้าน
โคก (ม.7) 

เงินสะสม 499,400.00 499,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
29/2561 

16/03/2561 60 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ดินสายเลียบ
คลองร่องโคม
(ม.6) 

เงินสะสม 19,690.00 19,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
24/2561 

16/03/2561 30 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยกระดับถนน
ดินพร้อมลง
ลูกรังสายเลยีบ
คลองน้ าด่าน 
(ม.12) 

เงินสะสม 97,300.00 97,000.00 สัญญาจ้อง
ก่อสร้าง ท่ี 
11/2561 

13/03/2561 30 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้าม
คลองขมิ้น จุด
นานายจันธง 
ชูรัตน์ (ม.8) 

เงินสะสม 479,500.00 479,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
31/2561 

17/03/2561 60 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย
คลองขี้นา (ม.
4) 

เงินสะสม 83,700.00 83,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
21/2561 

16/03/2561 30 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าจุด
หน้าเหมือง
นายไพรวลัย์ 
น้อยลา 
(ม.10) 

เงินสะสม 23,400.00 23,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
20/2561 

16/06/2561 30 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อม
วางท่อ ซอย
หลังฟาร์ม  
(ม.13) 

เงินสะสม 132,800.00 132,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
27/2561 

16/03/2561 30 

 
 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเลียบ
คลองคู้สายใน
หมู่บ้านเชื่อม
คลองขมิ้น 
พร้อมเทดาด 
คสล. ข้าม
คลองขมิ้น  
(ม.9) 

เงินสะสม 137,000.00 136,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
13/2561 

13/03/2561 45 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ดินสายคลอง
ขมิ้น (ม.
7,8,9) 

เงินสะสม 219,500.00 219,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
12/2561 

13/03/2561 60 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เสรมิถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง
ซอยบ้านนาง
นงรัก กองเงิน 
(ม.6) 

เงินสะสม 7,120.00 7,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
28/2561 

16/03/2561 30 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าทาง
ข้ามคลองขมิ้น 
(ม.8) 

เงินสะสม 110,800.00 110,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
17/2561 

15/03/2561 45 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมท่อ
เหลี่ยมจุดบ้าน
นางบุดดี เมฆ
ทา (ม.11) 

เงินสะสม 90,400.00 90,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
23/2561 

16/03/2561 30 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายกลาง
นา (ม.9) 

เงินสะสม 41,850.00 41,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
14/2561 

13/03/2561 30 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย
คลองอมกง 
(ม.4) 

เงินสะสม 62,780.00 62,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
22/2561 

16/03/2561 30 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ดินเลียบแม่
น้ าปุาสัก (ม.7, 
8, 9) 

เงินสะสม 202,400.00 202,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
16/2561 

13/03/2561 30 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมคอ
สะพาน ซอย 
4 (ม.6) 

เงินสะสม 132,300.00 132,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
25/2561 

16/03/2561 30 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เสรมิถนน 
คสล. ซอย 4 
(ม.6) 

เงินสะสม 260,000.00 241,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
34/2561 

20/06/2561 60 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหลัง
วัดมะเดื่องาม 
ถึง ม.8 (ม.7) 

เงินสะสม 33,480.00 33,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
15/2561 

13/03/2561 30 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย ม.7 
ถึง ม.10 (ม.
7) 

เงินสะสม 106,400.00 106,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
36/2561 

21/06/2561 60 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าข้าม
ร่องสายบัว (ม.
7) 

เงินสะสม 47,500.00 47,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
30/2561 

16/03/2561 30 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยกระดับถนน 
คสล. ซอยบา้น
นายสถิต โปรย
ขุนทด (ม.7) 

เงินสะสม 1,267,500.00 3,300.00 ใบสั่งจ้าง ที่ 
63/2561 
ค่าสแกน
แบบแปลน 

21/06/2561 5 

  820,000.00 
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
42/2561 

22/08/2561 90 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
ดินพร้อมลง
ลูกรังซอย 7 
(ม.6) 

เงินสะสม 10,000.00 10,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
26/2561 

16/03/2561 30 

 
/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกคลอง
น้ าคล้าจาก
สะพานถึงฝาย
น้ าล้น ม.14 
พร้อมเสริม
พนังกั้นน้ า  
(ม.5) 

เงินสะสม 82,200.00 82,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
10/2561 

10/03/2561 60 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมฝาย
สามแยกวารี
พร้อมเสริมคัน
ดินกั้นน้ าถึง
เหมืองสาม
แยก (ม.7) 

เงินสะสม 204,500.00 204,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
35/2561 

21/06/2561 60 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกคลอง
สายบ้านนาย
บุญลือ พร้อม
ดาดคอนกรตี 
(ม.3) 

เงินสะสม 148,500.00 148,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
7/2561 

09/03/2561 30 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมฝาย
ฮับเฮย(ม.7) 

เงินสะสม 90,000.00 89,500.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
19/2561 

14/03/2561 60 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกฝาย
ใหญ่ (ม.1) 

เงินสะสม 170,360.00 170,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
9/2561 

10/03/2561 60 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกเหมือง
ห้วยด่านพร้อม
เสรมิคันดินจดุ 
นายทองส่าน 
อินสอน (ม.7) 

เงินสะสม 68,200.00 68,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
33/2561 

20/06/2561 60 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกเหมือง
จากหนองน้ า
กุดกุ่ม ม. 8 
ถึง ม.9 (ม.
8,9) 

เงินสะสม 51,600.00 51,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
8/2561 

09/03/2561 30 

 
/  ที ่ ... 



-  20  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกคลอง
จุดนานาง
ประดน บูรณะ
ทอง ถึงนานาย
วัชระ ศรีแก้ว 
(ม.2) 

เงินสะสม 20,200.00 20,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
5/2561 

09/03/2561 30 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขุดลอกคลอง
สายโปุงก้าม
จุดฝายนาย
ประกอบ ช้าง
เพ็ง ถึงนานาย
ยูร ฉัตรเวช 
(ม.2) 

เงินสะสม 42,570.00 42,000.00 สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
6/2561 

09/03/2561 30 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดซื้อวัสดุ
ไฟฟูาและวิทย ุ

 200,000.00 71,890.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
12/2561 

14/12/2561 5 

  34,445.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
23/2561 

14/02/2561 5 

  39,530.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
52/2561 

16/05/2561 5 

  40,214.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
69/2561 

20/07/2561 5 

  12,139.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
88/2561 

11/09/2561 7 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

ขยาย 
ปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าวไร้
สายและเสียง
ตามสาย 

 199,500.00 199,500.00 สัญญาเลขท่ี 
1/2561 

15/09/2561 45 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

จัดท าเอกสาร 
คู่มือ แผ่นพับ 
วารสาร 
ข่าวสารตา่งๆ 
เพื่อ
ประชาสมัพันธ์  

 119,275.00 119,275.00 ใบสั่งจ้าง ที่ 
19/2561 

22/12/2560 5 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  และเผยแพร่
ผลการ
ด าเนินงานของ 
อบต. 

      

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

สนับสนุน
กิจกรรมยุว
เกษตรกรใน
โรงเรียน 

 20,000.00 7,800.00 ค่าสมนาคณุ
วิทยากร 

11/01/2561 1 

  450.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
25/2561 

09/01/2561 5 

  5,200.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
26/2561 

10/01/2561 5 

  6,550.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
20/2561 

10/01/2561 5 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

จัดหารถรับ - 
ส่ง เด็ก
นักเรียนด้อย
โอกาสศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า 

 140,000.00 7,150.00 ใบสั่งจ้าง ที่ 
1/2561 

02/10/2560 11 

  78,650.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
10/2561 

31/10/2560 121 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า 

 114,900.00 6,690.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
80/2561 
(เครื่องขยาย
เสียง
เคลื่อนที่) 

17/08/2561 5 

  65,000.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
84/2561 
(โต๊ะเก้าอ้ีม้า
ยาว) 

04/09/2561 7 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  35,193.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
91/2561 
(วัสดุงาน
บ้านงาน
ครัว) 

17/09/2561 5 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

จัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม)
ให้แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ี
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า  

 725,000.00 39,229.96 สัญญาซื้อ
ขายท่ัวไป ท่ี 
3/2561 

31/10/2560 30 

  11,580.80 
สัญญาซื้อ
ขายท่ัวไป ท่ี 
2/2561 

31/10/2560 30 

  232,984.68 
สัญญาซื้อ
ขายท่ัวไป ท่ี 
5/2561 

30/11/2560 120 

  63,283.20 
สัญญาซื้อ
ขายท่ัวไป ท่ี 
4/2561 

30/11/2560 120 

  57,693.44 
สัญญาซื้อ
ขายท่ัวไป ท่ี 
7/2561 

15/05/2561 45 

  19,371.52 
สัญญาซื้อ
ขายท่ัวไป ท่ี 
6/2561 

15/05/2561 45 

  168,830.06 
สัญญาซื้อ
ขาย ท่ี 
11/2561 

29/06/2561 65 

  51,937.26 
สัญญาซื้อ
ขาย ที่ 
10/2561 

29/06/2561 65 

 
 
 

/  ที ่ ... 



-  23  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

ต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า 

 480,000.00 480,000.00 สัญญาเลขท่ี 
45/2561 

15/09/2561 90 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา 

 620,700.00 92,300.00 บันทึก
ข้อความ ท่ี 
พช 
79704.1/
107 บว. 
27 ต.ค. 60 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

07/11/2560 3 

  120,700.00 

บันทึก
ข้อความ ท่ี 
พช 
79704.1/
107 ลว. 
27 ต.ค. 60 
(ค่าจัดการ
เรียนการ
สอนฯ) 

07/11/2560 3 

  107,700.00 

บันทึก
ข้อความ ท่ี 
พช 
79704.1/
10 ลว. 22 
ม.ค.61 ศพ
ด.ต.บุ่งคลา้ 

01/02/2561 5 

  96,000.00 

บันทึก
ข้อความ ท่ี 
พช 
79704.1/
41 ลว. 19 
เม.ย.61 ศพ
ด.ต.บุ่งคลา้ 

19/04/2561 30 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  104,400.00 

บันทึก
ข้อความ ท่ี 
พช 
79704.1/
97 ลว. 9 
ก.ค. 61 ศพ
ด.ต.บุ่งคลา้ 

20/07/2561 5 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

จัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

 200,000.00 12,110.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
74/2561 
(โครงการ
เฉลิมพระ
เกียรตริสม
เด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ฯ 

07/08/2561 3 

  540.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
73/2561 
โครงการ
บวชต้นไม้ฯ 

27/07/2561 1 

  5,000.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
72/2561 
โครงการ
บวชต้นไม้ฯ 

24/07/2561 1 

  2,880.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
68/2561 
(วัสดุ
โครงการ
เฉลิมพระ
เกียรตฯิ ร.
10) 

13/07/2561 5 

  25,420.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
67/2561 
(วัสดุ
โครงการ
เฉลิมพระ
เกียรตฯิ ร.
10) 

13/07/2561 5 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  450.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
68/2561 
(ปูายเฉลิม
พระเกียรติฯ 
ร.10) 

13/07/2561 5 

  5,000.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
52/2561 

22/01/2561 3 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาให้กับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน
ทั่วไป 

 80,000.00 12,100.00 เงินรางวัล
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
สร้างความ
สามัคคฯี 

11/05/2561 7 

  1,500.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
50/2561
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
สร้างความ
สามัคคฯี 

15/05/2561 3 

  14,578.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
51/2561 
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
สร้างความ
สามัคคฯี 

15/05/2561 3 

  12,000.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
52/2561 
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
สร้างความ
สามัคคฯี 

15/05/2561 4 

 
 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  3,500.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
49/2561
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
สร้างความ
สามัคคฯี 

15/05/2561 4 

  7,390.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
51/2561 
โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
สร้างความ
สามัคคฯี 

15/05/2561 4 

  4,200.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
62/2561 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลฯ 

08/06/2561 5 

  6,000.00 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมก
ารตัดสิน
กีฬา
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลฯ 

13/06/2561 1 

  6,000.00 

เงินรางวัล
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลฯ 

26/06/2561 2 

  7,200.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
61/2561 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลฯ 

14/06/2561 5 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  375.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
59/2561 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลฯ 

08/06/2561 5 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

ส่งเสริมการจัด
งานตาม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทาง
ศาสนาและ
ท้องถิ่นและวัน
ส าคัญต่างๆ 
ของชาติ  

 270,000.00 8,900.00 สัญญายืม
เงิน เลขท่ี 
8/61 
โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
ลอยกระทงฯ 

30/10/2560 3 

  1,665.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
5/2561 
(โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
ลอยกระทง
ฯ) 

30/10/2560 5 

  4,575.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
6/2561 
(โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
ลอยกระทง) 

30/10/2560 5 

  3,228.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
8/2561 
(โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
ลอยกระทง) 

30/10/2560 5 

 8,800.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
9/2561 
(โครงการสืบ
สานประเพณี
ลอยกระทง) 

30/10/2560 5 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  6,200.00 

เงินรางวัล
การประกวด
โครงการจดั
งานสืบสาน
ประเพณี
เทศกาลวัน
สงกรานตฯ์ 

10/04/2561 1 

  3,078.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
41/2561 
(ปูาย
โครงการวัน
สงกรานตฯ์) 

09/04/2561 5 

  13,000.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
38/2561 
(วัสดุ
โครงการ
สงกรานตฯ์) 

11/04/2561 5 

  1,560.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
36/2561 
(ของรางวัล
โครงการ
สงกรานตฯ์) 

11/04/2561 5 

  5,000.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
42/2561 
(จ้างเหมา
เครื่องเสยีง
และเวที
โครงการ
สงกรานตฯ์) 

10/04/2561 4 

  3,050.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
35/2561 
(น้ าดื่ม
น้ าแข็ง
โครงการ
สงกรานตฯ์) 

10/04/2561 5 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  1,935.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
37/2561 
(วัสดุ
โครงการ
สงกรานตฯ์) 

11/04/2561 5 

  14,000.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
44/2561 
(อาหารและ
เครื่องดื่ม
โครงการ
สงกรานตฯ์) 

10/04/2561 5 

  12,000.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
43/2561 
(เต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ 
โครงการ
สงกรานตฯ์) 

10/04/2561 5 

  2,400.00 

สัญญา ท่ี 
69/61 เงิน
รางวัล
โครงการสืบ
สาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาฯ 

20/07/2561 5 

  19,450.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
70/2561 
วัสดุ
โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
เข้าพรรษาฯ 

20/07/2561 5 

  5,714.00 

ใบสั่งจ้าง ท่ี 
69/2561 
ปูายโครงการ
สืบสาน
ประเพณี
เข้าพรรษาฯ 

20/07/2561 5 

/  ที ่ ... 
 



-  30  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  15,000.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
71/2561 
อาหาร
โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
เข้าพรรษาฯ 

24/07/2561 3 

  7,200.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
70/2561 
วัสดุอุปกรณ์
โครงการสืบ
สาน
ประเพณี
เข้าพรรษาฯ 

24/07/2561 3 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมของ
ประชาชน 

 110,000.00 16,200.00 สัญญายืม
เงินเลขท่ี 
55/61 
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

25/05/2561 1 

  40,500.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
54/2561 

23/05/2561 7 

  3,730.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
53/2561 

23/05/2561 2 

  1,200.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
53/2561 

23/05/2561 2 

  10,800.00 

สัญญายืม
เงิน ที่ 
74/2561 
(โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ของนักเรียน
ฯ) 

14/08/2561 1 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  18,600.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
76/2561 
(โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ของนักเรียน
ฯ) 

14/08/2561 3 

  450.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
75/2561 
(โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ของนักเรียน
ฯ) 

06/08/2561 5 

  6,538.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
78/2561 
(โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ของนักเรียน
ฯ) 

14/08/2561 3 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบุ่งคล้า 

 47,500.00 47,500.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
85/2561 

04/09/2561 7 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มี 

 1,092,000.00 34,000.00 นส. ที่ ศธ 
04107.04
78/90 ลว. 
30 ต.ค. 60 
ร.ร. บ้านหัว
นา 

15/11/2560 1 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

 

กฎหมายจดัตั้ง 
ส่วนราชการ
ต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร
ประชาชน 
และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

     

  48,000.00 

นส. ที่ ศธ 
04107.04
64/100 
ลว. 16 
พ.ย. 60 
ร.ร.บ้าน
หนองคัน 

13/12/2560 1 

  191,000.00 

นส. ที่ ศธ 
04107.04
37/328 
ลว. 29 
พ.ย. 60 
ร.ร.บ้านบุ่ง
คล้า 

26/12/2560 1 

  191,000.00 

นส. ที่ ศธ 
04107.04
37/15 ลว. 
25 ม.ค. 
61 ร.ร.บ้าน
บุ่งคล้า 

01/02/2561 5 

  35,000.00 

นส. ที่ ศธ.
04107.04
78/6 ลว. 
17 ม.ค. 
61 ร.ร.บ้าน
หัวนา 

21/02/2561 1 

 
 

/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  48,000.00 

นส. ที่ ศธ.
04107.04
64/5 ลว. 
25 ม.ค. 
61 ร.ร.บ้าน
หนองคัน 

06/03/2561 1 

  33,000.00 

นส. ที่ ศธ.
04107.04
78/40 ลว. 
30 พ.ค. 
61 รร.บ้าน
หัวนา 

06/06/2561 1 

  49,000.00 

นส. ที่ ศธ 
04107.04
64/27 ลว. 
21 พ.ค. 
61 รร.บ้าน
หนองคัน 

11/06/2561 1 

  193,000.00 

นส. ที่ ศธ 
04107.04
37/135 
ลว. 20 มิ.ย.
61 ร.ร. 
บ้านบุ่งคล้า 

25/06/2561 1 

  32,000.00 

นส.ที่ ศธ 
04107.04
39/76 ลว. 
10 ส.ค. 61 
ร.ร. บ้าน 
หัวนา 

23/08/2561 1 

 45,000.00 

นส. ที่ ศธ 
04107.04
64/57 ลว. 
8 ส.ค.61 
ร.ร.บ้าน
หนองคัน 

23/08/2561 1 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  193,000.00 

นส. ที่ ศธ 
04107.04
37/166 
ลว. 23 ก.ค.
61 ร.ร.บ้าน
บุ่งคล้า 

11/09/2561 2 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
กีฬา 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจดัตั้ง 
ส่วนราชการ
ต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร
ประชาชน 
และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

 16,000.00 10,000.00 อุดหนุน
อ าเภอหลม่
สัก โครงการ
จัดงาน
ส่งเสริม สืบ
สาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 
กาชาด
มะขาม
หวานฯ 

17/01/2561 1 

  6,000.00 

อุดหนุน
อ าเภอหลม่
สัก โครงการ
จัดงานรัฐพิธี
ฯ 

17/01/2561 1 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
(น้ ายาฉีดพ่น
ยุงลาย ทราย
เคลือบสาร) 

 200,000.00 99,870.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
46/2561 

07/05/2561 5 

 
 
 
 

/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

 61,569.00 4,794.00 ค่าตอบแทน
การส ารวจ
ขึ้นทะเบียน
สุนัขและ
แมวฯ ครั้งท่ี 
1 

18/04/2561 1 

  282.00 

ค่าตอบแทน
การส ารวจ
ขึ้นทะเบียน
สุนัขและ
แมวฯ ครั้งท่ี 
1 (เพิ่มเตมิ) 

01/05/2561 30 

  5,733.00 

ค่าตอบแทน
การส ารวจ
ขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว
ฯ ครั้งท่ี 2 

21/09/2561 3 

  47,940.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
27/2561 
(ค่าวัคซีนฯ) 

19/03/2561 5 

  2,820.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
54/2561 
(ค่าวัคซีนฯ) 

23/05/2561 5 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

 180,000.00 180,000.00 นส. กองทุน
ฯ ที่ 
10/2560 
ลว. 2 ต.ค. 
60 

18/10/2560 1 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อถังขยะ  200,000.00 112,000.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
55/2561 

28/05/2561 5 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุน
กิจการก าจัด
ขยะ 

 361,818.00 37,836.00 นส. ที่ พช 
52007/ว 
208 ลว. 
14 พ.ย.60 
เทศบาเมือง
เพชรบูรณ ์

27/11/2560 4 

  22,188.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
221 ลว. 7 
ธ.ค. 60 ท.
เมือง
เพชรบูรณ ์

22/12/2560 1 

  54,666.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
33 ลว. 9 
ก.พ. 61 ท.
เมือง
เพชรบูรณ์ 
(ธ.ค-ม.ค) 

27/02/2561 10 

  22,920.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
41 ลว.9 
มี.ค. 61 ท.
เมือง
เพชรบูรณ ์

23/03/2561 7 

  23,112.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
50 ลว.10 
เม.ย. 61 ท.
เมือง
เพชรบูรณ ์

25/04/2561 10 

  30,300.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
64 ลว.พ.ค. 
61 ท.เมือง
เพชรบูรณ ์

22/05/2561 10 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  33,204.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
88 ลว. 8 
มิ.ย. 61 ท.
เมือง
เพชรบูรณ ์

19/06/2561 5 

  30,216.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
109 ลว. 6 
ก.ค. 61 ท.
เมือง
เพชรบูรณ ์

20/07/2561 5 

  28,380.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว 
128 ลว. 3 
ส.ค.61 ท.
เมือง
เพชรบูรณ ์

16/08/2561 20 

  33,396.00 

นส. ที่ พช 
52007/ว
159 ลว. 6 
ก.ย.61 ท.
เมือง
เพชรบูรณ ์

06/09/2561 5 

  45,600.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
77/2561 
(จ้างเหมา
บริการที่ท้ิง
ขยะ) 

03/09/2561 27 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มี  

 280,000.00 280,000.00 เงินอุดหนุน
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข
ฯ ให้กับหมู่
ที่ 1-14 ต.
บุ่งคล้า  

05/07/2561 1 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  

กฎหมายจดัตั้ง 
ส่วนราชการ
ต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร
ประชาชน 
และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

   

อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ ์

  

62. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส ์

 13,627,200.00 1,101,500.00 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
ตุลาคม 
2560 

09/10/2560 1 

  1,099,200.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 
2560 

09/11/2560 1 

  1,109,900.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
ธันวาคม 
2560 

07/12/2560 1 

  1,093,700.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
มกราคม 
2561 

08/01/2561 1 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  1,093,900.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 
2561 

08/02/2561 1 

  1,092,700.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
มีนาคม 
2561 

08/03/2561 1 

  1,091,400.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
เมษายน 
2561  

09/04/2561 1 

  1,087,800.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
พฤษภาคม 
2561  

09/05/2561 1 

  1,087,800.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
มิถุนายน 
2561 

07/06/2561 2 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  1,082,200.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
กรกฎาคม 
2561 

05/07/2561 5 

  1,102,000.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
สิงหาคม 
2561 

03/08/2561 3 

  1,092,700.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
โรคเอดส์ 
ประจ าเดือน
กันยายน 
2561 

03/09/2561 1 

63. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ประสบสา
ธารณภัยและผู้
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนด้าน
สาธารณูปโภค 

 1,011,477.00 39,680.00 ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 
1/2561(
ถุงยังชีพ
อุทกภัย ม. 
6,7,8) 

10/10/2560 5 

  5,000.00 

ค่า
ด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้
ประสบ
อุทกภัย 
น.ส.สริิ
ทรัพย์ สม
สร้อย ม.7 

20/11/2560 2 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  8,800.00 

สัญญาจ้าง 
ที่ 3/2561 
(ซ่อมแซม
ถนนเลียบ
คลองขมิ้น 
ม.7) 

14/12/2560 30 

  77,000.00 

สัญญาจ้าง 
ที่ 2/2561 
(ซ่อมแซม
ถนนสาย
บ้านตาลือ 
ม.3) 

13/12/2560 30 

  10,962.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
28/2561 
(ซ่อมแซม
ประปา
ต าบลบุ่ง
คล้า) 

26/01/2561 7 

  125,000.00 

สัญญาจ้าง 
ที่ 4/2561 
(ซ่อมประปา 
ม.4) 

06/02/2561 30 

  4,724.00 

ค่าช่วยเหลือ
ผู้ประสบวาต
ภัย 4 ราย 
ม.1,4,5 

20/03/2561 1 

  5,000.00 

เงิน
ช่วยเหลือผู้
ประสบวาต
ภัย ม.4  

01/05/2561 3 

  14,000.00 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
37/2561 
(ปรับปรุงท่า
จ่าย
น้ าประปา 
ม.1) 

07/07/2561 30 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  19,400.00 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
43/2561 
(ขุดลอก
เหมืองสาย
บ้านนาย
สนิท ม.6) 

15/09/2561 7 

  20,700.00 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ท่ี 
44/2561 
(ซ่อมแซม
ถนนดิน
เลียบคลอง
ปากห้วย
ด่าน ม.7) 

15/09/2561 7 

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

การด าเนินงาน
ตามมาตรการ
ปูองกัน แก้ไข
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

 150,000.00 7,000.00 ใบสั่งจ้าง ที่ 
23/2561 

27/12/2560 7 

  3,920.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
15/2561 

27/12/2560 7 

  450.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
20/2561 

22/12/2560 5 

  3,850.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
34/2561  

10/04/2561 7 

  7,000.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
45/2561 

10/04/2561 7 

  9,200.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
40/2561 

05/04/2561 5 

 
 
 
 
 

/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

65. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

ฝึกอบรม
เตรียมความ
พร้อมการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยของ
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน คณะ
ผู้บริหาร ส.
อบต และ
เจ้าหน้าท่ี 
อบต. บุ่งคล้า 

 60,000.00 7,200.00 สัญญาเลขท่ี 
65/61 ค่า
สมนาคณุ
วิทยากร 

26/06/2561 2 

  450.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
64/2561  

22/06/2561 5 

  2,430.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
65/2561 

22/06/2561 5 

  9,100.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
65/2561 

26/06/2561 5 

66. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจดัตั้ง 
ส่วนราชการ
ต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร
ประชาชน 
และองค์กร
การกุศลต่างๆ 

 80,000.00 35,000.00 อุดหนุน 
ศอ.ปส.จ.พช 
โครงการ
บูรณาการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิฯ 

19/01/2561 1 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  45,000.00 

อุดหนุน 
ศป.ปส.อ.
หล่มสัก 
โครงการ
ประชารัฐ
ร่วมใจ รวม
พลังสังคมฯ 

17/01/2561 1 

67. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจดัตั้ง 
ส่วนราชการ
ต่างๆ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร
ประชาชน และ
องค์กรการกุศล
ต่างๆ 

 20,000.00 10,000.00 อุดหนุน
ส านักงานกิ่ง
กาชาด
อ าเภอหลม่
สัก โครงการ
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบสา
ธารณภัยฯ 

17/01/2561 1 

68. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สนับสนุน
กิจกรรมชมรม
ผู้สูงอาย ุ 

 100,000.00 13,000.00 ใบสั่งจ้าง ที่ 
16/2561 

08/12/2560 5 

  450.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
15/2561 

08/12/2560 5 

69. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาคมจดัท า
แผนชุมชน 
แผนพัฒนา
ต าบลและ อบต. 
เคลื่อนที ่

 70,000.00 1,900.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
13/2561 

18/12/2560 3 

  450.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
17/2561 

18/12/2560 5 

  5,750.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
18/2561 

19/12/2560 2 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

70. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดท าแผนที่
ภาษี 

 160,000.00 3,230.00 ใบสั่งจ้าง ที่ 
22/2561 

26/12/2560 5 

  48,900.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
24/2561 

03/01/2561 163 

  17,925.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
57/2561 

30/05/2561 5 

  24,600.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
56/2561 

30/05/2561 82 

  24,600.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
55/2561 

30/05/2561 82 

71. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดส่งผู้บริหาร 
ส.อบต และ
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมตาม
หลักสตูรที่
เกี่ยวข้อง 

 720,000.00 17,000.00 ค่าลงทะเบีย
นอบมรม
นางสาว
ศิริพร ดีดาร ์

19/10/2560 7 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบีย
นฝึกอบรม 
นาง
อมรรัตน์ อุ
ตะมะ 

19/10/2560 7 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบีย
นฝึกอบรม 
นางวัชรา 
ปิ่นขาว 

19/10/2560 7 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบีย
นฝึกอบรม 
นางรัตนา 
เตวะส ุ

19/10/2560 7 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบีย
นฝึกอบรม 
นางอมรรัตน์ 
อุตะมะ 

01/11/2560 1 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม 
นางสาว
ชลพินทุ ์ด้วง
พลู 

01/11/2560 1 

  23,500.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม สิบ
เอกอ านาจ 
บุญพรม 

30/10/2560 1 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม 
นางสาวจุรีย์ 
สวัสดริักษ ์

21/11/2560 3 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาย
ชัยณฤทธิ์ 
สิงห์ทอง 

12/12/2560 1 

  5,520.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการนาง
อมรรัตน์ อุตะ
มะ 

20/12/2560 3 

  5,420.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาว
ชลพินทุ์ ด้วง
พลู 

20/12/2560 3 

  4,500.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

22/12/2560 5 

  4,500.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
อมรรัตน์ อุตะ
มะ 

22/12/2560 5 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมา

ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  4,500.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
ชลพินทุ์ ด้วง
พลู 

22/12/2560 5 

  5,712.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นายชัยณฤทธิ ์
สิงห์ทอง 

08/01/2561 2 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
สุพิญญา 
จิตใจ 

25/01/2561 1 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม
นางสาวจุรีย์ 
สวัสดริักษ ์

25/01/2561 1 

  2,450.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม
นางสาวศิริพร 
ดีดาร ์

01/02/2561 5 

  2,450.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
รชตพร น้อยนิน 

01/02/2561 5 

  4,078.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางอมรรัตน์ 
อุตะมะ 

05/02/2561 1 

  3,878.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการนาง
รัตนา เตวะส ุ

05/02/2561 1 

  3,751.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

05/02/2561 1 

/  ที ่ ... 



-  48  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  3,900.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

19/02/2561 1 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุกัญญา  
ยงยุทธวิชัย 

19/02/2561 1 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
กัญญารตัน์ 
สิงห์สา 

19/02/2561 1 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม
นางสาวรชต
พร น้อยนิน 

19/02/2561 1 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุกัญญา  
ยงยุทธวิชัย 

08/02/2561 1 

  6,000.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุวรรณภา  
ทามะ 

08/02/2561 1 

  5,582.00 
ค่าเดินทางไป
ราชการนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

02/03/2561 5 

  5,840.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางกัญญา
รัตน์ สิงหส์า 

05/03/2561 1 

  5,682.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.รชตพร 
น้อยนิน 

05/03/2561 1 

/  ที ่ ... 



-  49  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  5,682.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการน.ส. 
สุกัญญา  
ยงยุทธวิชัย 

05/03/2561 1 

  11,900.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
สุพิญญา จติใจ 

27/02/2561 1 

  3,888.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการ ส.อ.
อ านาจ  
บุญพรม 

12/03/2561 1 

  12,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาย
พงษ์วรัณ  
ทองดี 

12/03/2561 1 

  4,078.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการนาง
อมรรัตน์  
อุตะมะ 

05/03/2561 2 

  5,600.00 

ค่าเดินทางไป
ราชการน.ส.
ชลพินทุ์  
ด้วงพลู 

05/03/2561 2 

  3,900.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

22/03/2561 5 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุวรรณภา 
ามะ 

22/03/2561 5 

  3,900.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
ปารีญา ญพรม 

22/03/2561 5 

 
 

/  ที่  … 



-  50  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  2,350.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุกัญญา  
ยงยุทธวิชัย 

21/03/2561 1 

  2,350.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
สุพิญญา 
จิตใจ 

21/03/2561 1 

  3,751.00 
ค่าเดินทางไป
ราชการนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

19/03/2561 1 

  4,152.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสุพิญญา 
จิตใจ 

29/03/2561 2 

  2,500.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุกัญญา  
ยงยุทธวิชัย 

29/03/2561 2 

  3,900.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

22/03/2561 3 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุวรรณภา  
ทามะ 

22/03/2561 3 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
ปารีญา  
บุญพรม 

22/03/2561 3 

  2,350.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุกัญญา  
ยงยุทธวิชัย 

21/03/2561 2 

 
/  ที ่ ... 



-  51  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  2,350.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
สุพิญญา จติใจ 

21/03/2561 2 

  2,500.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
สุพิญญา จติใจ 

30/03/2561 2 

  1,248.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการนาย
พงษ์วรัณ  
ทองดี 

30/03/2561 2 

  3,031.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการนาง 
วัชรา ปิ่นขาว 

05/04/2561 5 

  1,720.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการร้อยโท
วสันต์ จันทร์เทศ 

04/04/2561 5 

  2,500.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
ศิริพร ดีดาร ์

04/04/2561 5 

  3,178.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการน.ส.
สุวรรณภา  
ทามะ 

05/04/2561 5 

  7,496.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการนาง
ปารีญา  
บุญพรม 

18/04/2561 2 

  3,552.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการน.ส.
ศิริพร ดีดาร ์

18/04/2561 2 

 
/  ที ่ ... 



-  52  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  2,350.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
ศิริพร ดีดาร ์

18/04/2561 2 

  400.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นายคมน์ โรจ
นภาสพันธ ์

24/04/2561 2 

  5,656.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาวศิริพร 
ดีดาร ์

30/04/2561 2 

  2,298.00 
ค่าเดินทางไป
ราชการน.ส.
ศิริพร ดีดาร ์

07/05/2561 2 

  7,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
พรชนก  
พลเดช 

08/05/2561 2 

  7,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม
นางสาวศศิธร 
บัวทอง 

08/05/2561 2 

  7,600.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางกัญญา
รัตน์ สิงหส์า 

07/05/2561 2 

  7,900.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

07/05/2561 2 

  4,320.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
ส.อ.อ านาจ 
บุญพรม 

08/05/2561 2 

/  ที ่ ... 



-  53  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
กัญญารตัน์ 
สิงห์สา 

16/05/2561 2 

  1,808.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาวศิริพร 
ดีดาร ์

24/05/2561 1 

  1,734.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางวัชรา ปิ่น
ขาว 

30/05/2561 1 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
ปารีญา บญุ
พรม 

30/05/2561 1 

  1,934.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.พรชนก 
พลเดช 

04/06/2561 1 

  3,200.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาย
ชัยณฤทธิ์ 
สิงห์ทอง 

04/06/2561 2 

  5,848.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.สุกญัญา 
ยงยุทธวิชัย 

11/06/2561 1 

  6,200.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุวรรณภา  
ทามะ 

08/06/2561 3 

/  ที ่ ... 
 



-  54  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  6,200.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
ชุติกาญจน์ 
สร้อยภูร่ะย้า 

08/06/2561 3 

  5,784.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นายชัยณฤทธิ์ 
สิงห์ทอง 

13/06/2561 1 

  4,128.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางปารีญา 
บุญพรม 

13/06/2561 1 

  4,500.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม 
นายสรายุทธ 
หลวงแสน 

26/06/2561 2 

  6,165.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม
นางสาวศศิธร 
บัวทอง 

26/06/2561 1 

  6,165.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
รชตพร  
น้อยนิน 

26/06/2561 1 

  5,776.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาวศิริพร 
ดีดาร ์

21/06/2561 5 

  2,574.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาวศศิธร 
บัวทอง 

21/06/2561 5 

/  ที ่ ... 
 



-  55  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  3,900.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
ศิริพร ดีดาร ์

05/07/2561 1 

  1,208.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.ชลพินทุ์ 
ด้วงพลู 

05/07/2561 5 

  6,200.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.ชลพินทุ์ 
ด้วงพลู 

17/07/2561 1 

  2,720.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสุพิญญา 
จิตใจ 

16/07/2561 1 

  3,898.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.สุวรรณภา 
ทามะ 

16/07/2561 1 

  4,044.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางชุติกาญจน์ 
สร้อยภูร่ะย้า 

16/07/2561 1 

  4,540.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดดินทาง
ไปราชการ
นายสรายุทธ 
หลวงแสน 

31/07/2561 2 

  3,345.00 
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
วัชรา ปิ่นขาว 

02/08/2561 4 

 
-  ที ่ ... 



-  56  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  3,345.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
สุวรรณภา  
ทามะ 

02/08/2561 4 

  3,900.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมน.ส.
ชลพินทุ์  
ด้วงพลู 

09/08/2561 1 

  5,600.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมนาง
อมรรัตน์  
อุตะมะ 

09/08/2561 1 

  1,208.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.ชลพินทุ์ 
ด้วงพลู  

08/08/2561 1 

  3,672.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสุพิญญา 
จิตใจ 

21/08/2561 1 

  2,578.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาวจุรีย์ 
สวัสดริักษ ์

21/08/2561 1 

  4,744.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
น.ส.ชลพินทุ์ 
ด้วงพลู 

27/08/2561 1 

  1,008.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาวศศิธร 
บัวทอง 

03/09/2561 1 

/  ที ่ ... 



-  57  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  5,968.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางอมรรัตน์ 
อุตะมะ 

03/09/2561 2 

  5,808.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นายชัยณฤทธิ์ 
สิงห์ทอง 

10/09/2561 1 

  2,800.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ 
สิบเอกอ านาจ 
บุญพรม 

10/09/2561 1 

  1,000.00 

ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม 
นายชัยณฤทธิ์ 
สิงห์ทอง 

11/09/2561 1 

  4,912.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นายชัยณฤทธิ์ 
สิงห์ทอง 

11/09/2561 1 

  13,880.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสาวศิริพร 
ดีดาร ์

21/09/2561 3 

  7,936.00 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ
นางสุพิญญา 
จิตใจ 

21/09/2561 3 

 
 
 

/  ที ่ ... 



-  58  - 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

72
. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

 1,286,162 35,000.00 ใบสั่งซื้อ ที่ 
3/2561 

24/10/2560 5 

  352,034.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
1/2561 

03/10/2560 358 

  31,200.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
9/2561 
(วัสดุงานบ้าน
งานครัว กศ.)  

07/12/2560 5 

  11,760.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
14/2561 
(วัสดุ
ส านักงาน 
กศ.) 

25/12/2560 5 

  18,649.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
17/2561 
(วัสดุ
ส านักงาน 
สป.) 

29/12/2560 5 

  6,200.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
18/2561 
(วัสดุ
ยานพาหนะฯ 
แบตเตอรี่
รถยนต์) 

03/01/2561 5 

  38,500.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
21/2561 
(ครุภัณฑ์ 
กศ.) 

18/01/2561 5 

  3,900.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
24/2561 
(วัสดุ
ยานพาหนะ
ฯ) 

14/02/2561 5 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  57,300.00 

สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร์ 
ที่ 1/2561 
(สป) 

16/02/2561 7 

  49,600.00 

สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร์ 
ที่ 2/2561 
(กค) 

16/02/2561 7 

  39,600.00 

สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร์ 
ที่ 4/2561 
(กศ) 

16/02/2561 7 

  24,800.00 

สัญญาซื้อขาย
คอมพิวเตอร์ 
ที่ 3/2561 
(กช) 

16/02/2561 7 

  3,400.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
28/2561 
(แบตเตอรี่
รถยนต์ บล 
1072) 

21/03/2561 5 

  11,100.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
29/2561 
(วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง) 

21/03/2561 5 

  13,675.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
30/2561 
(วัสดุ
ส านักงาน 
กช.) 

27/03/2561 5 

  13,260.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
31/2561 
(วัสดุคอมฯ 
สป.) 

05/04/2561 5 

 
 

/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  12,460.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
33/2561 
(วัสดุส านักงาน 
สป.) 

05/04/2561 5 

  4,145.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
32/2561 
(วัสดุงานบ้าน
งานครัว สป.) 

05/04/2561 5 

  22,538.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
40/2561 
(วัสดุคอมฯ 
กช.) 

19/04/2561 5 

  12,104.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
48/2561 
(วัสดุส านักงาน 
กศ.) 

15/05/2561 5 

  38,000.00 

สัญญาซื้อขาย 
ที่ 8/2561 
(ครุภัณฑ์ กค.
(รถจักรยานยนต์) 

16/05/2561 5 

  38,000.00 

สัญญาซื้อขาย 
ที่ 9/2561 
(ครุภัณฑ์ กช.
(รถจักรยานยนต์) 

16/05/2561 5 

  56,800.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
59/2561 
(ครุภัณฑ์
ส านักงาน สป.) 

04/06/2561 5 

  19,000.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
58/2561 
(ครุภัณฑ์
ส านักงาน กค.) 

04/06/2561 5 

  29,800.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
60/2561 
(ครุภัณฑ์
ส านักงาน กช.) 

04/06/2561 5 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  38,000.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
63/2561 
(วัสดุส านักงาน 
กค.) 

08/06/2561 5 

  15,430.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
76/2561 
(วัสดุส านักงาน 
สป.) 

07/08/2561 3 

  13,050.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
75/2561 
(วัสดุงานบ้าน
งานครัว สป) 

07/08/2561 5 

  10,955.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
77/2561 
(วัสดุส านักงาน 
กช.) 

07/08/2561 4 

  30,393.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
73/2561 
(วัสดุส านักงาน 
กค.) 

03/08/2561 5 

  12,102.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
71/2561 
(วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
สป.) 

02/08/2561 5 

  44,560.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
72/2561 
(วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
กค.) 

02/08/2561 5 

  7,300.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
74/2561 
(วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง) 

03/08/2561 5 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  35,000.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
79/2561 
(กระสอบ
ทราย สป.) 

14/08/2561 5 

  13,000.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
82/2561 
(เครื่องดูดฝุุน 
กศ.) 

20/08/2561 5 

  3,300.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
81/2561 
(วัสดุ
ยานพาหนะฯ 
สป.) 

20/08/2561 5 

  41,688.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
89/2561 
(วัสดุคอมฯ 
กศ.) 

12/09/2561 5 

  7,238.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
90/2561 
(วัสดุคอมฯ 
กช.) 

12/09/2561 5 

  25,763.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
86/2561 
(วัสดุ
ส านักงาน 
กศ.) 

11/09/2561 7 

  14,558.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
94/2561 
(วัสดุ
ส านักงาน 
สป.) 

18/09/2561 5 

  4,540.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
95/2561 
(วัสดุงานบ้าน
งานครัว สป.) 

18/09/2561 5 

 
/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  6,010.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
92/2561 
(วัสดุส านักงาน 
กค.) 

18/09/2561 5 

  14,300.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
45/2561 

07/05/2561 5 

  6,150.00 

ใบสั่งซื้อ ที่ 
96/2561 
(วัสดุคอมฯ 
สป.) 

18/09/2561 5 

73
. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและ
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุง 
บ ารุง 
ซ่อมแซม 
วัสดุครภุัณฑ์
และ
สิ่งก่อสร้าง
ของ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

 250,000.00 7,200.00 ใบสั่งจ้าง ที่ 
27/2561 
(ซ่อมปูายหยุด
ตรวจ อปพร.) 

18/01/2561 5 

  5,880.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
29/2561 
(ซ่อมรถน้ า) 

01/02/2561 5 

  2,250.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
30/2561 
(ซ่อมรถบรรทุก
ขยะ) 

14/02/2561 5 

  1,515.12 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
31/2561 
(ซ่อมแซม
รถยนต์ บล 
1072 พช) 

14/02/2561 5 

  1,220.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
32/2561 
(ซ่อมเครื่องตัด
หญ้า) 

16/02/2561 5 

 
 

/  ที ่ ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  1,800.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
33/2561 
(ซ่อมระบบ
โทรศัพท์) 

27/02/2561 5 

  800.00 
ใบสั่งจ้าง ที่ 
35/2561 
(ซ่อมแอร์ สป.) 

22/03/2561 5 

  2,880.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
37/2561 
(ซ่อม
รถจักรยานยนต์ 
ขทท 565) 

04/04/2561 5 

  26,000.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
38/2561 
(ปรับปรุง
รถพยาบาลเป็น
รถรับส่ง
นักเรียน) 

05/04/2561 15 

  4,700.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
57/2561 
(ซ่อมรถยนต์ 
นข 3736 พช.) 

06/06/2561 5 

  480.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
60/2561 
(ซ่อม
รถจักรยานยนต์ 
ขทท 565 พช.) 

13/06/2561 5 

  12,011.39 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
62/2561 (ค่า
บ ารุงรักษารถ
ขยะ รถบรรทุก
น้ า) 

15/06/2561 5 

  2,400.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
66/2561 
(เครื่องปริ้น 
กช.) 

06/07/2561 5 

 
/  ที่  ... 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม 

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  8,600.00 

ใบสั่งจ้าง ที่ 
79/2561 
(ซ่อมแอร์
รถยนต์ นข 
3736 พช.) 

20/09/2561 5 

74
. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร
และการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
บุ่งคล้า 

 720,000.00 570,000.00 สัญญาเลขท่ี 
41/2561 

22/08/2561 90 

75
. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร
และการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อวัสดุงาน
ก่อสร้าง 

 100,000.00 11,277.06 ใบสั่งซื้อ ที่ 
25/2561 

02/03/2561 5 

  2,685.70 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
43/2561 

26/04/2561 5 

  44,295.00 
ใบสั่งซื้อ ที่ 
93/2561 

18/09/2561 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานสรุป ... 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอ
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

80.0 61.89 40.0 7.15 40.0 6.65 36.0 5.33 34.0 5.21 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

4.0 0.31 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

26.0 6.99 18.0 4.40 15.0 3.69 13.0 3.01 11.0 2.28 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

15.0 2.23 6.0 1.28 6.0 1.10 6.0 1.10 6.0 1.10 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 22.0 12.32 10.0 15.39 7.0 13.62 7.0 13.62 7.0 13.62 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

18.0 2.52 9.0 3.44 7.0 2.63 6.0 1.99 4.0 0.65 

 

  ช.  ผลการด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
  

1.  โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 10 
 

         
 
 
 
 

/  2.  โครงการขุด... 
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2.  โครงการขุดลอกคลองน้ าคล้าจากสะพาน  หมู่ที่  5  ถึงฝาย  หมู่ที่  14 
 

         
 
3.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา  หมู่ที่  9    
 

         
 
4.  โครงการซ่อมแซมท่อเหลี่ยมจุดบ้านนางบุดดี  เมฑา  หมู่ที่  11  
 

         
 

/  5.  โครงการยก... 
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5.  โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังสายเรียบคลองน้ าด่าน  หมู่ที่  12  
 

  

         
 
6.  โครงการขุดลอกหน้าฝายใหญ่  หมู่ที่  1    
 

          
 
 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  ซ.  คณะกรรมการ... 
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  ซ.  คณะกรรมการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการ    

นายบุณยเกียรติ  แก้วพรม กรรมการ    

นายชัยยะ  แก้วยศ กรรมการ    

- กรรมการ    

นางสุทัพพ์ตรา  ลีปรีชานนท์ กรรมการ    

นางสาวประคองรัตน์  เหลืองอ่อน กรรมการ    

นายไล  ดวงจร กรรมการ    

นายไพโรจน์  โสมสุพรรณ์ กรรมการ    

นายสนอง  ค าเพราะ กรรมการ    

นายอดุลย์  ไตรรักษ์ กรรมการ    

นางสังวาลย์  ค าศุกล กรรมการ    

นางส าราญ  คนมาก กรรมการ    

นายไชยา  โสภา กรรมการ    

นายลิขิต  เกยเมือง กรรมการ    

นายส ารวย  นาคเพชร กรรมการ    

นางสาวพรชนก  พลเดช กรรมการและเลขานุการ    

นางกัญญารัตน์  สิงห์สา ผู้ช่วยเลขานุการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.  คณะกรรมการ... 
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2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวพรชนก  พลเดช ประธานกรรมการ    

นางสาวศิริพร  ดีดาร์ กรรมการ    

นางสุภาพ  ตระการฤทธิ์ กรรมการ    

นายสุวัตร  สังข์เมือง กรรมการ    

นางภรณี  โสมกา กรรมการ    

นางวัชรา  ปิ่นขาว กรรมการ    

นางสาวชลพินทุ์  ด้วงพลู กรรมการ    

นางสาวศศิธร  บัวทอง กรรมการและเลขานุการ    

นางกัญญารัตน์  สิงห์สา ผู้ช่วยเลขานุการ    
 

  ทั้งนี้  หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
     

    (นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 


