
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ฉบับแรก 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ******************************* 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประเภท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  4 ,290,000  
บาท  เพ่ือแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า  
ประหยัด  เกิดประโยชน์สูงสุด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างxยาวxหนา) 

สถานที่
ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอย
ข้าง รพ.สต. บ้านหัวนา 

3.00x30.00x0.20 ม. ม.1 61,500 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบคลอง
น้ำคล้า 

3.00x60.00x0.15 ม. ม.1 86,700 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย
เสมียน มากคำ 

2.50x23.00x0.15 ม. ม.4 28,600 

4 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำจุดต้นมะขาม
ใหญ่ซอยบ้านนายบุญลือ 

ท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 
ช่อง ขนาด 1.80X1.80 
ม. กว้าง 5.00 ม. 

ม.3 280,000 

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองอมกง 3.00x900x0.15 ม. ม.4 116,300 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน      

นางเจียม แพงสี 
3.00x138x0.15 ม. ม.4 217,900 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกระดับ 
ซอยบ้านนางจันทร์ สารีคำ 

3.00x77.00x0.15 ม. ม.6 140,700 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้าน      
นายเพชร กาลพฤษ ถึงนานายบุญยง แก้วดู 

3.50x550x0.15 ม. ม.6 85,400 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเข้าสระ
หนองคัน 

3.00x250x0.15 ม. ม.6 34,100 

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหลังวัด
มะเดื่องามจุดนานายสนุก ปันนา 

3.00x70.00x0.20 ม. ม.7 121,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศูนย์เด็กเล็ก
เก่า 

4.00x50.00x0.15 ม. ม.7 94,800 

12 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จุดหน้าโรงเรียน
บ้านปากห้วยด่าน 

4.00x6.00x0.15 ม. ม.7 13,700 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายถึง 
บุญเกตุ 

4.00x750x0.15 ม. ม.11 129,900 

/  ลำดับที ่ ... 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างxยาวxหนา) 

สถานที่
ดำเนินการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

14 โครงการยกระดับถนน คสล. ซอยบ้าน    
นางหัด ทรงทอง 

3.00x34.00x0.15 ม. ม.14 59,400 

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 3 3.00x45.00x0.15 ม. ม.14 10,800 
16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 5 3.00x250x0.15 ม. ม.14 43,800 
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 

นายเทพ ไขด่ำ 
4.00x300x0.15 ม. ม.11 52,400 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
นางปิ่น  ตาหยอง 

4.00x85.00x0.15 ม. ม.11 190,600 

19 โครงการซ่อมแซมถนนดินสายเลียบคลอง
ร่องกอกระหว่าง ม.11 เชื่อม ม.13 

4.00x2,550x0.15 ม. ม.11 438,000 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา
ตำบลบุ่งคล้า 

4.00x140x0.15 ม. ม.13 305,000 

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบ 
คลองยาง 

4.00x290x0.20 ม. ม.14 67,400 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 1  
ต.บุ่งคล้า เชื่อมหมู่ 6 ต.บุ่งน้ำเต้า 

4.00x250x0.15 ม. ม.1 497,400 

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนายสมศักดิ์  
กะรินตา 

4.00x400x0.15 ม. ม.6 68,400 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้าน 
นางบัวผัน ปิ่นศรี 

0.40x40.00 ม. ม.1 59,800 

25 โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองน้ำคล้าจุด
บ้านพัชรินทร์ กองเงิน 

กว้าง 3 ม. ยาว 20 ม. 
สูง 3 ม. 

ม.6 303,600 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 สาย
ผู้ช่วยพิทักษ์ 

3.00x106x0.15 ม. ม.6 152,000 

27 โครงการเรียงหินยาแนวกันดินสไลด์จุดหลัง
อาคารกองการศึกษาฯ ถึง กองช่าง 

0.80x28.00 ม. ม.13 26,600 

28 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จุดรับ
ซื้อวัสดุรีไซเคิล 

6.00x18.00 ม. ม.7 500,000 

29 ก่อสร้างห้องเก็บของกองช่าง   กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.  
สูง 2.80 ม. 

ม.13 104,200 

 อนึ่ง  หากท่านใดสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม  สามารถขอตรวจดูได้ที่
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ทุกวันในเวลาราชการ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

(นายชัยณฤทธิ์   สิงห์ทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 


