
ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำจ้ำงเหมำยำม (สป) 78,000.00      ต.ค. 2562
2 ค่ำจ้ำงเหมำยำมตลำดกำรค้ำชำยแดนไทย - ลำว (ช่องมหำรำช) (สป) 78,000.00      ต.ค. 2562
3 ค่ำรับรองและพิธีกำร (สป) 12,500.00      ต.ค. 2562
4 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 10,000.00      ต.ค. 2562
5 ค่ำจ้ำงเหมำ จนท.ประจ ำศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 108,000.00    ต.ค. 2562
6 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป) 150,000.00    ต.ค. 2562
7 โครงกำรจ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำดศูนย์พฒนำเด็กเล็ก (กศ)    234,000.00  ต.ค. 2562
8 โครงกำรจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กศ)    324,000.00  ต.ค. 2562
9 โครงกำรจ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (กศ)    108,000.00  ต.ค. 2562

10 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กศ)      12,500.00  ต.ค. 2562
11 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กศ)      15,000.00  ต.ค. 2562
12 โครงกำรจ้ำงเหมำธุรกำร (กช)    108,000.00  ต.ค. 2562
13 โครงกำรจ้ำงเหมำช่ำงไฟ  (กช)    108,000.00  ต.ค. 2562
14 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรของกองสำธำรณสุข    108,000.00  ต.ค. 2562

และส่ิงแวดล้อม (สธ)
15 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนสุขำภิบำลและอนำมัยส่ิงแวดล้อมและพัสดุ    108,000.00  ต.ค. 2562

ของกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม (สธ)
16 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สธ)        5,000.00  ต.ค. 2562
17 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สธ)        5,000.00  ต.ค. 2562
18 จ้ำงเหมำเก็บขยะและดูแลควำมสะอำด บริเวณตลำดกำรค้ำชำยแดนไทย-ลำว      15,000.00  ต.ค. 2562

(ช่องมหำรำช) (สธ)
19 ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน (สธ)    144,000.00  ต.ค. 2562
20 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00        ต.ค. 2562
21 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม (คลัง) 10,000.00      ต.ค. 2562
22 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00        ต.ค. 2562

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน ตุลาคม 2562



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สป) 25,000.00      พ.ย. 2562
2 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป) 7,500.00        พ.ย. 2562
3 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 12,500.00      พ.ย. 2562
4 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป) 12,500.00      พ.ย. 2562
5 ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (สป) 4,300.00        พ.ย. 2562
6 ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ (สป) 12,500.00      พ.ย. 2562

7 ค่ำจัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (สป) 5,000.00        พ.ย. 2562
8 โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง (กศ)    100,000.00  พ.ย. 2562
9 ค่ำอำหำรเสริม(นม) (กศ)    189,666.66  พ.ย. 2562

10 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  (คลัง) 3,500.00        พ.ย. 2562
11 ค่ำจัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ืนท่ี  (คลัง) 5,000.00        พ.ย. 2562

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (สป) 7,500.00        ธ.ค. 2562

2 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมกำร (สป) 6,000.00        ธ.ค. 2562
3 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (สป) 25,000.00      ธ.ค. 2562
4 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สป) 20,000.00      ธ.ค. 2562
5 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 3,000.00        ธ.ค. 2562
6 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป) 20,000.00      ธ.ค. 2562
7 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตแก่ผู้สูงอำยุ พิกำร และผูด้อยโอกำส (สป) 10,000.00      ธ.ค. 2562
8 โครงกำรปลูกต้นไม้ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 5,000.00        ธ.ค. 2562
9 ค่ำวัสดุกำรเกษตร (สป) 3,000.00        ธ.ค. 2562

10 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 5,000.00        ธ.ค. 2562
11 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00      ธ.ค. 2562
12 โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน ต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)    100,000.00  ธ.ค. 2562
13 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (กศ)        5,000.00  ธ.ค. 2562
14 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (กศ)        2,500.00  ธ.ค. 2562
15 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ)      15,000.00  ธ.ค. 2562
16 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยำวชนในต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)      20,000.00  ธ.ค. 2562
17 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กช)      20,000.00  ธ.ค. 2562
18 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กช)      10,000.00  ธ.ค. 2562
19 โครงกำรบ่อเบ้ียสะอำดปลอดขยะ  (สธ)      28,800.00  ธ.ค. 2562
20 วัสดุส ำนักงำน (สธ)      15,000.00  ธ.ค. 2562
21 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและพัฒนำต ำบลสุขภำวะดี    200,000.00  ธ.ค. 2562

ตำมวิถีชุมชนต ำบลบ่อเบ้ีย (สธ)
22 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สธ)      10,000.00  ธ.ค. 2562
23 จ้ำงเหมำเก็บขยะและดูแลควำมสะอำด บริเวณตลำดกำรค้ำชำยแดน      15,000.00  ธ.ค. 2562

ไทย-ลำว(ช่องมหำรำช) (สธ)
24 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ)      20,000.00  ธ.ค. 2562
25 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00        ธ.ค. 2562
26 ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ (คลัง) 69,000.00      ธ.ค. 2562

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน ธันวาคม  2562



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังของ อปท. (สป) 150,000.00    ม.ค. 2563
2 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00      ม.ค. 2563
3 โครงกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัวต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00      ม.ค. 2563
4 โครงกำรเข้ำค่ำยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (สป) 10,000.00      ม.ค. 2563
5 โครงกำร อบต.สัญจร (สป) 5,000.00        ม.ค. 2563
6 ค่ำรับรองและพิธีกำร (สป) 12,500.00      ม.ค. 2563
7 โครงกำรจัดงำนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)      50,000.00  ม.ค. 2563
8 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กศ)      15,000.00  ม.ค. 2563
9 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กศ)      10,000.00  ม.ค. 2563

10 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กศ)      30,000.00  ม.ค. 2563
11 ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง (กศ)      11,000.00  ม.ค. 2563
12 ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับส ำนักงำน (กศ)      16,000.00  ม.ค. 2563
13 ค่ำวัสดุเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน (กช)        5,000.00  ม.ค. 2563
14 โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน อบต.บ่อเบ้ีย (กช)    316,000.00  ม.ค. 2563
15 โครงกำรซ่อมแซม ศพด.บ้ำนห้วยยำง (กช)    295,000.00  ม.ค. 2563
16 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะบ้ำนปำงคอม (กช)      90,000.00  ม.ค. 2563
17 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดต ำบลบ่อเบ้ีย (สธ)    100,000.00  ม.ค. 2563
18 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สธ)      19,500.00  ม.ค. 2563
19 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00        ม.ค. 2563
20 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (คลัง) 10,000.00      ม.ค. 2563
21 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 10,000.00      ม.ค. 2563
22 ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสำร (คลัง) 22,500.00      ม.ค. 2563
23 ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอดสำร  4  ล้ินชัก (คลัง) 10,000.00      ม.ค. 2563
24 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00        ม.ค. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน มกราคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 โครงอบรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน (สป) 20,000.00     ก.พ. 2563
2 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป) 12,500.00     ก.พ. 2563
3 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป) 7,500.00       ก.พ. 2563
5 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง (สป) 10,000.00     ก.พ. 2563
6 โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันไฟป่ำและหมอกควันต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 15,000.00     ก.พ. 2563
7 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     ก.พ. 2563
8 โครงกำรจัดงำนบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนบ่อเบ้ีย (กศ)      12,000.00 ก.พ. 2563
9 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนห้วยยำง (กศ)      12,000.00 ก.พ. 2563

10 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กช)      20,000.00 ก.พ. 2563
11 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (กช)      30,000.00 ก.พ. 2563
12 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรลดและกำรคัดแยกขยะมูลฝอย      36,000.00 ก.พ. 2563

จำกต้นทำง ตำมหลัก3RS  (สธ)
13 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       ก.พ. 2563
14 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (คลัง) 20,000.00     ก.พ. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน กุมภาพันธ์ 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำและพนักงำน อบต.บ่อเบ้ีย (สป) 20,000.00     มี.ค. 2563
2 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 20,000.00     มี.ค. 2563
3 โครงกำรรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ (สป) 100,000.00   มี.ค. 2563
4 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สป) 25,000.00     มี.ค. 2563
5 ค่ำวัสดุพำหนะและขนส่ง (สป) 20,000.00     มี.ค. 2563
6 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 12,500.00     มี.ค. 2563
7 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย 10,000.00     มี.ค. 2563
8 โครงกำรซ้อมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (สป) 20,000.00     มี.ค. 2563
9 โครงกำรจัดงำนบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนปำงไฮ (กศ)      12,000.00 มี.ค. 2563

10 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนห้วยไผ่ (กศ)      12,000.00 มี.ค. 2563
11 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (กศ)        2,500.00 มี.ค. 2563
12 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กช)      10,000.00 มี.ค. 2563
13 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กช)      10,000.00 มี.ค. 2563
14 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  (กช)      10,000.00 มี.ค. 2563
15 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำพร้อมบ่อพักน้ ำสำยห้วยไผ่ (กช)    250,000.00 มี.ค. 2563
16 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน  ปำงคอม(เส้นโรงเรียนบ้ำนปำงคอม) (กช)    269,000.00 มี.ค. 2563
17 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน      40,000.00 มี.ค. 2563

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี  (สธ)
18 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สธ)      10,000.00 มี.ค. 2563
19 จ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ (สธ)      12,000.00 มี.ค. 2563
20 จ้ำงเหมำเก็บขยะและดูแลควำมสะอำด บริเวณตลำดกำรค้ำชำยแดน      15,000.00 มี.ค. 2563

ไทย-ลำว(ช่องมหำรำช) (สธ)
21 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       มี.ค. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน มีนาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมกำร (สป) 6,000.00       เม.ย. 2563
2 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (สป) 7,500.00       เม.ย. 2563
3 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 3,500.00       เม.ย. 2563
4 ค่ำรับรองและพิธีกำร (สป) 12,500.00     เม.ย. 2563

5 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (สป) 25,000.00     เม.ย. 2563

6 ค่ำวัสดุกำรเกษตร (สป) 3,500.00       เม.ย. 2563
7 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 3,000.00       เม.ย. 2563
8 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 10,000.00     เม.ย. 2563

พ.ศ.2540 ฯ (สป)
9 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     เม.ย. 2563

10 โครงกำรจัดงำนประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ เน่ืองในเทศกำลสงกรำนต์ (กศ)      50,000.00 เม.ย. 2563
11 โครงกำรจัดงำนบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนภูต่ำง  (กศ)      12,000.00 เม.ย. 2563
12 โครงกำรจัดงำนบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนปำงคอม (กศ)      12,000.00 เม.ย. 2563
13 โครงกำรจัดงำนบุญบ้ังไฟบ้ำนห้วยยำง (กศ)      15,000.00 เม.ย. 2563
14 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  (กศ)      15,000.00 เม.ย. 2563
15 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กช)      10,000.00 เม.ย. 2563
16 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (กช)      10,000.00 เม.ย. 2563
17 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ บ้ำนภูต่ำง  (กช)    330,000.00 เม.ย. 2563
18 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00       เม.ย. 2563
19 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (คลัง) 10,000.00     เม.ย. 2563
20 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม (คลัง) 10,000.00     เม.ย. 2563
21 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       เม.ย. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน เมษายน 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป) 12,500.00     พ.ค. 2563
2 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป) 7,500.00       พ.ค. 2563
3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     พ.ค. 2563
4 โครงกำรปลูกต้นไม้ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 5,000.00       พ.ค. 2563
5 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (กศ)      12,500.00 พ.ค. 2563
6 ค่ำอำหำรเสริม(นม)   (กศ)    189,666.66 พ.ค. 2563
7 โครงกำรจัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอนและของเล่นภำยในห้องเรียนของศพด.(กศ)      30,000.00 พ.ค. 2563
8  ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (กช)      25,000.00 พ.ค. 2563
9  โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บของชุมชน บ้ำนห้วยยำง  (กช) 410,000.00   พ.ค. 2563

10 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพ อสม. แกนน ำสุขภำพ      10,000.00 พ.ค. 2563
ครอบครัว และผู้น ำชุมชน (สธ)

11 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       พ.ค. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน พฤษภาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (สป) 20,000.00     มิ.ย. 2563
2 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (สป) 7,500.00       มิ.ย. 2563
3 ค่ำวัสดุยำนพำหนะ (สป) 20,000.00     มิ.ย. 2563
4 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สป) 20,000.00     มิ.ย. 2563
5 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 12,500.00     มิ.ย. 2563
6 โครงกำร อบต.สัญจร (สป) 5,000.00       มิ.ย. 2563
7 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังของ อปท. (สป) 150,000.00   มิ.ย. 2563
8 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     มิ.ย. 2563
9 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมกำร (สป) 6,000.00       มิ.ย. 2563

10 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป) 30,000.00     มิ.ย. 2563
11 ค่ำอำหำรเสริม(นม)  (กศ)    189,666.68 มิ.ย. 2563
12 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  (กศ)        5,000.00 มิ.ย. 2563
13 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (กศ)        2,500.00 มิ.ย. 2563
14 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  (กศ)      15,000.00 มิ.ย. 2563
15 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กช)      10,000.00 มิ.ย. 2563
16 โครงกำรก่อสร้ำงเมรุเผำศพ บ้ำนปำงไฮ  (กช)    645,000.00 มิ.ย. 2563
17 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจำกยุงลำยเป็นพำหะ 80,000.00     มิ.ย. 2563

น ำโรค (สธ) มิ.ย. 2563
18 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและผู้พิกำร (สธ)      14,700.00 มิ.ย. 2563
19 วัสดุส ำนักงำน (สธ)      15,000.00 มิ.ย. 2563
20 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ)      20,000.00 มิ.ย. 2563
21 จ้ำงเหมำเก็บขยะและดูแลควำมสะอำด บริเวณตลำดกำรค้ำชำยแดน      15,000.00 มิ.ย. 2563

ไทย-ลำว(ช่องมหำรำช) (สธ)
22 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00       มิ.ย. 2563
23 ค่ำวัสกุส ำนักงำน (คลัง) 10,000.00     มิ.ย. 2563
24 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       มิ.ย. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน มิถุนายน 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป) 7,500.00       ก.ค. 2563
2 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สป) 12,500.00     ก.ค. 2563
3 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 3,500.00       ก.ค. 2563
4 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป) 100,000.00   ก.ค. 2563
5 ค่ำวัสดุกำรเกษตร (สป) 3,500.00       ก.ค. 2563
6 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     ก.ค. 2563
7 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กศ)      10,000.00 ก.ค. 2563
8 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กศ)      30,000.00 ก.ค. 2563
9 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กช)      30,000.00 ก.ค. 2563

10 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  (กช)      20,000.00 ก.ค. 2563
11 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (กช)      20,000.00 ก.ค. 2563
12 โครงกำรปรับปรุงศำลำธรรมสังเวช บ้ำนบ่อเบ้ีย  (กช)    300,000.00 ก.ค. 2563
13 โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ พร้อมลำน บ้ำนเด่นชำติ  (กช) 290,000.00   ก.ค. 2563
14 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (สธ)      20,000.00 ก.ค. 2563
15 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สธ)      10,000.00 ก.ค. 2563
16 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       ก.ค. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน กรกฎาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สป) 20,000.00     ส.ค. 2563
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (สป) 25,000.00     ส.ค. 2563
3 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (สป) 7,500.00       ส.ค. 2563
4 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 12,500.00     ส.ค. 2563
5 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมกำร (สป) 6,000.00       ส.ค. 2563
6 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สป) 25,000.00     ส.ค. 2563
7 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป) 15,000.00     ส.ค. 2563
8 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     ส.ค. 2563
9 ค่ำรับรองและพิธีกำร (สป) 12,500.00     ส.ค. 2563

10 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ประชำธิปไตยส ำหรับนักเรียนและเยำวชนต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)      20,000.00 ส.ค. 2563
11 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กศ)      15,000.00 ส.ค. 2563
12 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  (กศ)        2,500.00 ส.ค. 2563
13 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (กช)      25,000.00 ส.ค. 2563
14 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  (กช)        5,000.00 ส.ค. 2563
15 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00       ส.ค. 2563
16 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  (คลัง) 10,000.00     ส.ค. 2563
17 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  (คลัง) 3,500.00       ส.ค. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน สิงหาคม 2563



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะ
ประกำศ

จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  (คลัง) 3,500.00       ก.ย. 2563

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน กันยายน 2563












