
แบบ สขร.อปท.1

1.องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

2.รายงานงวดท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ์  2564 (ตุลาคม - มกราคม)

 2  เดือน มิถุนายน 2564 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม)

 3  เดือน  ตุลาคม  2564 (มิถุนายน - กันยายน)

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษา 36,050.00        36,050.00        -

ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ 28,500.00        28,500.00        -

เคร่ืองตัดหญ้า ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 รายการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 จ้างเหมาพนักงานจัดท าแผนท่ีภาษีและ 19,520.00        19,520.00        -

ทะเบียนทรัพย์สินต าบลบุ่งคล้า ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 คน 

วันละ 320 บาทต่อคน ระหว่างวันท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ.2564 รวม 61 วันท าการ

3.การจัดซ้ือจัดจ้าง ของ อบต. ในรอบเดือนน้ี มีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงมีผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาแล้ว

สรุปผลการปฏิบัติการด าเนินการรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

------------------------------



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ าจุดต้นมะขามใหญ่ 354,000.00       353,600.00       400.00

ซอยบ้านนายบุญลือ หมู่ท่ี 3 ต าบลบุ่งคล้า

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชนิด 1 ช่อง ขนาด 4.00x2.50 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร คัดลอกแบบจากมาตรฐาน

งานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 1 โครงการ 

1 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองกลางจุดนานายเสมอ 69,000.00        68,360.00        640.00

เมืองไกล ถึงนานายว้าน ป่ินศรี หมู่ท่ี 3 

ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร 

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,686.00

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้าก าหนด จ านวน 1 โครงการ 

1 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองแยกกุดตาห้าว ถึงนายอ้วน 14,000.00        12,120.00        1,880.00        

หมู่ท่ี 14 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด

ไม่น้อยกว่า 303.00 ลูกบาศก์เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด 

จ านวน 1 โครงการ



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาขุดลอกคลองแยกโป่งก้าม จุดนานายเช้ือ 25,000.00        24,380.00        620.00

 ช้างเพ็ง ถึงนายตุ๋ย ป่ินศรี หมู่ท่ี 3 ต าบลบุ่งคล้า

 อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 

1.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 550.00 ลูกบาศก์เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด

1 จ้างเหมาขุดลอกคลองจุดนานายพลถึงนานายโอ้ต 40,000.00        37,400.00        2,600.00        

หมู่ท่ี 2 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 901.00 ลูกบาศก์เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด

 จ านวน 1 โครงการ

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 34,271.00        34,271.00        -

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน ๕ รายการ ศูนย์บริการ 10,000.00        10,000.00        -

คนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,000.00          6,000.00          -

รายการ แบตเตอร่ีรถยนต์ ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือกายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยก) 60,000.00        60,000.00        -

จ านวน 10 คัน ศูนย์บริการคนพิการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 30,616.00        30,616.00        -

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 18,300.00        18,300.00        -

หมายเลขครุภัณฑ์ บค.420-59-0010

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับผู้ติดเช้ือ 2,350.00          2,350.00          -

ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวท่ีบ้าน 

Community Isolation และ Home Isolation  

ระหว่างวันท่ี 27 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับผู้ติดเช้ือ 46,500.00        46,500.00        -

ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวท่ีบ้าน 

Community Isolation และ Home Isolation  

ระหว่างวันท่ี 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 

1 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองแยกคลองข้ีนา หมู่ท่ี 4 42,130.00        42,000.00        130.00

ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ช่วงท่ี 1 ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร

 ช่วงท่ี 2 ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร

และมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 898.00 ลูกบาศก์เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด 

จ านวน 1 โครงการ



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองนาก านัน หมู่ท่ี 1 32,340.00        32,000.00        340.00

 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ก้นเหมืองกว้าง 1.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร 

และมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 706.00 

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้าก าหนด  จ านวน 1 โครงการ 

1 จ้างเหมาขุดเศษสวะขวางทางน้ า หมู่ท่ี 2, 3, 4 18,900.00        18,900.00        -

และหมู่ท่ี 12  ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดงานขุดเศษสวะ

ขวางทางน้ า จ านวน 5 จุด ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด จ านวน 1 โครงการ 

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา  ศาสนาและ 20,696.00        20,696.00        -

วัฒนะธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 ซ้ือวัสดุอ่ืน รายการ กระสอบบรรจุทราย 35,000.00        35,000.00        -

ขนาด 17x26 น้ิว จ านวน 5,000 ใบ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 1 โครงการ

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ กองช่าง 27,540.00        27,540.00        -

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 1 โครงการ 

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เคร่ืองปรับอากาศ 21,000.00        21,000.00        -

แบบแยกช้ินส่วน ขนาด 13,000 บีทียู กองช่าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง 33,400.00        33,400.00        -

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ ส านักปลัด 30,515.00        30,515.00        -

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 1 โครงการ 

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 7,825.00          7,825.00          -

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

จ านวน 1 โครงการ

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ  36,048.00        36,048.00        -

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

 จ านวน 1 โครงการ

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,500.00          2,500.00          -

ส าหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับวัคซีน

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

จ านวน 100 ชุด ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

ณ สวนสาธารณะ (หนองแค) อ าเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 550.00            550.00            -

ส าหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับวัคซีน

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

จ านวน 22 ชุด ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

ณ สวนสาธารณะ (หนองแค) อ าเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล 2,940.00          2,940.00          -

ขนาด 1.75x0.80 เมตร จ านวน 14 ป้าย

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,500.00          2,500.00          -

ส าหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับวัคซีน

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

จ านวน 100 ชุด ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2564 

ณ สวนสาธารณะ (หนองแค) อ าเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับผู้ติดเช้ือ 45,000.00        45,000.00        -

ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวท่ีบ้าน 

Community Isolation และ Home Isolation 

ระหว่างวันท่ี 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2564

1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000.00       259,000.00 21,000.00       

ซอยนายสมัย ศรีวิไลย์ หมู่ท่ี 11 ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง  

 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด 

จ านวน 1 โครงการ



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 482,000.00       477,000.00       5,000.00        

หมู่ท่ี 6 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 910.00 ตารางเมตร 

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด 

จ านวน 1 โครงการ

1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 483,000.00       482,000.00       1,000.00        

สายหนองหอย หมู่ท่ี 4 ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร  

พร้อมไหล่ทาง ตามแบบองค์การบริหารส่วยต าบล 

บุ่งคล้าก าหนด จ านวน 1 โครงการ

1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 480,000.00       479,500.00       500.00           

จากหมู่ท่ี 7 เช่ือมไปหมู่ท่ี 10 พ้ืนท่ีด าเนินการ

หมู่ท่ี 7 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด 

จ านวน 1 โครงการ



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 190,600.00       190,000.00       600.00           

สายบ้านนางป่ิน ตาหยอง หมู่ท่ี 11 ต าบลบุ่งคล้า

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง

4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร

 ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 โครงการ 

1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 94,800.00        94,200.00        600.00           

ซอยศูนย์เด็กเล็กเก่า หมู่ท่ี 7 ต าบลบุ่งคล้า

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร 

ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 โครงการ

1 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จุดรับซ้ือ 500,000.00       498,800.00       1,200.00        

วัสดุรีไซเคิล หมู่ท่ี 7 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 18.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด

จ านวน 1 โครงการ 

1 จ้างเหมายกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 59,400.00        57,200.00        2,200.00        

ซอยบ้านนางหัด ทรงทอง หมู่ท่ี 14 ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร 

ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 โครงการ



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 55,000.00        54,700.00        300.00           

จุดหน้าโรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน หมู่ท่ี 7 

ต าบลบุ่งคล้าอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 96.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน 

จ านวน 1 โครงการ 

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 17,035.00        17,035.00        -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับใช้ในโครงการป้องกัน 18,453.60        18,453.60        -

และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 (คร้ังท่ี 2

เดือนกันยายน 2564 ) ส านักปลัด

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 800 มิลลิลิตร จ านวน 100 แพ็ค 3,000.00          3,000.00          -

ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือผู้ป่วยท่ีเข้าอยู่ใน

สถานท่ีกักกันควบคุมเพ่ือสังเกตุอาการเร่ิมป่วย

(Local Quarantine) พักคอยและแยกกันตัว

ท่ีบ้าน (Community Isolation and Home 

Isolation) ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 ซ้ือวัสดุส าหรบใช้ในโครงการป้องกันและควบคุม 12,500.00        12,500.00        -

การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

 (COVID-19) จ านวน 2 รายการ ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ กองช่าง 11,485.00        11,485.00        -

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 59,110.00        59,110.00        -

ในการช่วยเหลือประชาชนฯ (สถานท่ีกลาง)

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 18 รายการ

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปา จ านวน 34 รายการ 122,308.00       122,308.00       -

เพ่ือใช้ภายในกิจการประปา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย รายการ เส้ือชูชีพ จ านวน 14,000.00        14,000.00        -

 20 ตัว ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 ซ้ือวัสดุอ่ืน รายการ กระสอบบรรจุทราย 14,000.00        14,000.00        -

ขนาด 17x26 น้ิว จ านวน 2,000 ใบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง รายการ กระดานไม้อัด 5,200.00          5,200.00          -

ขนาด 120x240 เซนติเมตร ขนาดความหนา

 4 มิลลิเมตร กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงดีเซล ส านักปลัด 10,167.36        10,167.36        -

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปรับสภาพท่ีอยู่อาศัย 420,000.00       420,000.00       -

คนพิการ จ านวน 108 รายการ ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จ านวน 1 โครงการ 

1 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ติดต้ังระบบ 499,500.00       499,500.00       -

หอกระจายเสียงไร้สายทางไกล จ านวน 1 ระบบ 

1 จ้างเหมาบริการส ารวจและข้ึนทะเบียนข้อมูล 6,474.00          5,454.00          1,020.00        

จ านวนสุนัขและแมวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลบุ่งคล้า

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 2 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

1 จ้างเหมาขุดเศษสวะขวางทางน้ า หมู่ท่ี 2, 12 10,642.70        10,600.00        42.70

ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 จ านวน 1 โครงการ

1 จ้างเหมาขุดทรายและขนทรายบริเวณจุดฝายใหญ่ 11,997.80        11,900.00        97.80

กลางบ้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลบุ่งคล้า เพ่ือไปใช้ในการ

บรรจุท าเป็นกระสอบทรายป้องกันอุทกภัย

ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6, 7, 8, และหมู่ท่ี 9 ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 



แบบ สขร.อปท.1

ประเภท จ ำนวน จ ำนวน รวมวงเงิน รวมรำคำ รวม หมำย

(แห่ง) โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ท่ีตกลง งบประมำณ เหตุ

รำคำกลำง จัดซ้ือจัดจ้ำง ต่ ำกว่ำรำคำ

จัดซ้ือจัดจ้ำง กลำง

อบต. 1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองยาง 67,400.00        63,000.00        4,400.00        

หมู่ท่ี 14 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 290.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด

จ านวน 1 โครงการ 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายเลียบคลองร่องกอก 200,000.00       197,000.00       3,000.00        

 ระหว่าง หมู่ท่ี 11 เช่ือม หมู่ท่ี 13

 พ้ืนท่ีด าเนินการ หมู่ท่ี 11 ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 โครงการ

(ลงช่ือ).....................................................................ผู้รายงาน

            (นางสาวพรชนก   พลเดช)

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

Bk
ปลัด




