
ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฎิบัติงำนคนงำนประจ ำรถบรรทุกน้ ำ (สป) 84,000.00      ต.ค. 64
2 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฎิบัติงำนเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ (สป) 108,000.00   ต.ค. 64
3 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฎิบัติงำนท ำควำมสะอำดส ำนักงำน (สป) 84,000.00      ต.ค. 64
4 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฎิบัติงำนยำมตลำดกำรค้ำช่องมหำรำช (สป) 84,000.00      ต.ค. 64
5 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฎิบัติงำนยำมส ำนักงำน (สป) 84,000.00      ต.ค. 64
6 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฎิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน (สป) 108,000.00   ต.ค. 64
7 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฎิบัติงำนประจ ำศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพฯ (สป) 108,000.00   ต.ค. 64
8 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร (สป) 84,000.00      ต.ค. 64
9 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (สป) 30,000.00      ต.ค. 64

10 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สป) 150,000.00   ต.ค. 64
11 โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท. (สป) 30,000.00      ต.ค. 64
12 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป) 100,000.00   ต.ค. 64
13 จ้ำงเหมำช่วยปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ (สธ)   108,000.00  ต.ค. 64
14 จ้ำงเหมำช่วยปฏิบัติงำนส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันควบคุมโรคและงำนอนำมัย

ส่ิงแวดล้อม (สธ)
  108,000.00  ต.ค. 64

15 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจ ำปี 2565 (สธ)   100,000.00  ต.ค. 64
16 โครงกำรจ้ำงเหมำช่วยปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณกองช่ำง   108,000.00  ต.ค. 64
17 โครงกำรจ้ำงเหมำช่วยปฏิบัติงำนด้ำนระบบไฟฟ้ำกองช่ำง   108,000.00  ต.ค. 64
18 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00        ต.ค. 64
19 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม (คลัง) 5,000.00        ต.ค. 64
20 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00        ต.ค. 64
21 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00        ต.ค. 64
22 โครงกำรจ้ำงเหมำคนท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (กศ)   252,000.00  ต.ค. 64
23 โครงกำรจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กศ)   324,000.00  ต.ค. 64
24 โครงกำรจ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (กศ)   108,000.00  ต.ค. 64
25 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กศ)      28,105.00  ต.ค. 64

เดือน ตุลาคม 2564
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สป) 150,000.00  พ.ย.-64
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (สป) 20,000.00     พ.ย.-64
3 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 5,000.00       พ.ย.-64
4 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง)      10,000.00 พ.ย.-64
5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       พ.ย.-64
6 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       พ.ย.-64
7 โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง (กศ)      50,000.00 พ.ย.-64
8 ค่ำอำหำรเสริม(นม) (กศ)   292,500.00 พ.ย.-64

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เดือน พฤศจิกายน 2564



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สป) 20,000.00     ธ.ค.-64
2 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สป) 40,000.00     ธ.ค.-64
3 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 15,000.00     ธ.ค.-64
4 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน (สป) 5,000.00       ธ.ค.-64
5 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (สป) 20,000.00     ธ.ค.-64
6 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       ธ.ค.-64
7 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       ธ.ค.-64
8 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ)        2,500.00 ธ.ค.-64
9 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กศ)        2,500.00 ธ.ค.-64

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เดือน ธันวาคม  2564



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป) 20,000.00     ม.ค.-65
2 ค่ำรับรองและพิธีกำร (สป) 5,000.00       ม.ค.-65
3 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (สป) 20,000.00     ม.ค.-65
4 ค่ำธรรเนียมต่ำงๆ (สป) 10,000.00     ม.ค.-65
5 ค่ำวัสดุกำรเกษตร (สป) 5,000.00       ม.ค.-65
6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สธ)        2,500.00 ม.ค.-65
7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สธ)        2,500.00 ม.ค.-65
8 วัสดุส ำนักงำน (สธ)      10,000.00 ม.ค.-65
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ)      10,000.00 ม.ค.-65

10 จ้ำงเหมำช่วยปฏิบัติงำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บ่อเบ้ีย (สธ)   432,000.00 ม.ค.-65
11 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สธ)   100,000.00 ม.ค.-65
12 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (สธ)      40,000.00 ม.ค.-65
13 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย (สธ)      20,000.00 ม.ค.-65
14 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (โทรศัพท์เคล่ือนท่ี) (สธ)        5,000.00 ม.ค.-65
15 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบดิจิตอล) (สธ)        6,000.00 ม.ค.-65
16 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (สธ)        2,500.00 ม.ค.-65
17 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สธ)        2,500.00 ม.ค.-65
18 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง)      10,000.00 ม.ค.-65
19 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง)      30,000.00 ม.ค.-65
20 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00       ม.ค.-65
21 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (คลัง) 10,000.00     ม.ค.-65
22 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (คลัง) 25,000.00     ม.ค.-65
23 ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสำร (คลัง) 22,500.00     ม.ค.-65
24 ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอดสำร  4  ล้ินชัก (คลัง) 10,000.00     ม.ค.-65
25 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       ม.ค.-65
26 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       ม.ค.-65
27 โครงกำรจัดงำนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)      30,000.00 ม.ค.-65
28 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยำวชนในต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)      10,000.00 ม.ค.-65
29 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กศ)      10,000.00 ม.ค.-65
30 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กศ)        4,000.00 ม.ค.-65
31 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (กศ)        1,250.00 ม.ค.-65
32 โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน ต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)      50,000.00 ม.ค.-65
33 โครงกำรจัดซ้ือถังต้มน้ ำไฟฟ้ำ (กศ)      12,000.00 ม.ค.-65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน มกราคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 โครงกำรเข้ำค่ำยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (สป) 10,000.00     ก.พ.-65
2 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     ก.พ.-65
3 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป) 25,000.00     ก.พ.-65
4 จ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ (สธ)        6,000.00 ก.พ.-65
5 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและพัฒนำต ำบลสุขภำวะดีตำมวิถีชุมชนต ำบลบ่อ

เบ้ีย (สธ)
     50,000.00 ก.พ.-65

6 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลบ่อเบ้ีย (สธ)      50,000.00 ก.พ.-65
7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรลดและกำรคัดแยกขยะมูลฝอยจำกต้นทำงตำมหลัก 

3RS ประจ ำปีงบประมำณ 2565 (สธ)
     10,000.00 ก.พ.-65

8 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  (กองช่ำง)      50,000.00 ก.พ.-65
9 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       ก.พ.-65

10 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (คลัง) 25,000.00     ก.พ.-65
11 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       ก.พ.-65
12 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนบ่อเบ้ีย (กศ)      10,000.00 ก.พ.-65
13 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนห้วยยำง  (กศ)      10,000.00 ก.พ.-65
14 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนเด่นชำติ (กศ)      10,000.00 ก.พ.-65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป)   100,000.00 มี.ค.-65
2 โครงอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน (สป) 20,000.00     มี.ค.-65
3 โครงกำร อบต.สัญจร (สป) 5,000.00       มี.ค.-65
4 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง (สป) 5,000.00       มี.ค.-65
5 โครงกำรซ้อมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (สป) 10,000.00     มี.ค.-65
6 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (สป) 20,000.00     มี.ค.-65
7 โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันไฟป่ำและหมอกควันต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     มี.ค.-65
8 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 40,000.00     มี.ค.-65

 ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี
1. ค่ำวัสดุท่ีใช้ในโครงกำร  ฯลฯ  (สธ)

9 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง)      10,000.00 มี.ค.-65
10 โครงกำรก่อสร้ำงห้องประชุม อบต.บ่อเบ้ีย (กองช่ำง)   800,000.00 มี.ค.-65
11 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       มี.ค.-65
12 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       มี.ค.-65
13 โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและกิจกรรมอ่ืนๆขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (กศ)
     30,000.00 มี.ค.-65

14 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนปำงไฮ (กศ)      10,000.00 มี.ค.-65
15 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนห้วยไผ่ (กศ)      10,000.00 มี.ค.-65
16 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อเบ้ีย (กศ)
     15,000.00 มี.ค.-65

17 โครงกำรจัดงำนวันท้องถ่ินไทย  (กศ)        5,000.00 มี.ค.-65
18 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ)        2,500.00 มี.ค.-65
19 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กศ)        2,500.00 มี.ค.-65

เดือน มีนาคม 2565

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับสำธำรณภัยฯ (สป) 10,000.00     เม.ย.-65
2 โครงกำรทบทวนแผนชุดจิตอำสำภัยพิบัติ (สป) 20,000.00     เม.ย.-65
3 โครงกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัวต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 10,000.00     เม.ย.-65
4 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตแก่ผู้สูงอำยุ พิกำร และผู้ด้อยโอกำส (สป) 10,000.00     เม.ย.-65
5 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สป) 25,000.00     เม.ย.-65
6 ค่ำวัสดุพำหนะและขนส่ง (สป) 20,000.00     เม.ย.-65
7 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 12,500.00     เม.ย.-65
8 โครงกำรซ้อมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (สป) 20,000.00     เม.ย.-65
9 วัสดุส ำนักงำน (สธ)      10,000.00 เม.ย.-65

10 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ)      10,000.00 เม.ย.-65
11 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง)      10,000.00 เม.ย.-65
12 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง)      50,000.00 เม.ย.-65
13 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (กองช่ำง)        5,000.00 เม.ย.-65
14 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำบำดำลพร้อมท่อส่งน้ ำ บ้ำนปำงไฮ หมู่ท่ี 9 (กองช่ำง) 320,000.00  เม.ย.-65
15 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00       เม.ย.-65
16 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (คลัง) 10,000.00     เม.ย.-65
17 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม (คลัง) 5,000.00       เม.ย.-65
18 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       เม.ย.-65
19 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       เม.ย.-65
20 โครงกำรจัดงำนประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ เน่ืองในเทศกำลสงกรำนต์ (กศ)      50,000.00 เม.ย.-65
21 โครงกำรจัดงำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนภูต่ำง (กศ)      10,000.00 เม.ย.-65
22 โครงกำรจัดงำนประเพณีบุญกองข้ำวเปลือกบ้ำนปำงคอม (กศ)      10,000.00 เม.ย.-65
23 โครงกำรจัดงำนบุญบ้ังไฟบ้ำนห้วยยำง (กศ)      10,000.00 เม.ย.-65
24 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กศ)      10,000.00 เม.ย.-65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน เมษายน 2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมกำร (สป) 5,000.00       พ.ค.-65
2 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรฯ (สป) 5,000.00       พ.ค.-65
3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สป) 40,000.00     พ.ค.-65
4 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ในต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 70,000.00     พ.ค.-65
5 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและผู้พิกำร (สธ) 10,000.00     พ.ค.-65
6 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง)      20,000.00 พ.ค.-65
7 โครงกำรก่อสร้ำงทำง คสล.น้ ำล้นผ่ำนสำยล ำห้วยไผ่ บ้ำนห้วยไผ่ หมู่ท่ี 2 (กองช่ำง)   350,000.00 พ.ค.-65
8 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       พ.ค.-65
9 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       พ.ค.-65

10 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กศ)        2,500.00 พ.ค.-65
11 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กศ)        2,500.00 พ.ค.-65
12 ค่ำอำหำรเสริม(นม)  (กศ)   292,500.00 พ.ค.-65
13 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลำงแจ้ง (กศ)      50,000.00 พ.ค.-65
14 โครงกำรส่งเสริมท้องถ่ินรักกำรอ่ำนต ำบลบ่อเบ้ีย (กศ)      10,000.00 พ.ค.-65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน พฤษภาคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 โครงกำรปลูกต้นไม้ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลบ่อเบ้ีย (สป) 5,000.00       มิ.ย.-65
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 15,000.00     มิ.ย.-65
3 วัสดุส ำนักงำน (สป) 20,000.00     มิ.ย.-65
4 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สป) 25,000.00     มิ.ย.-65
5 จ้ำงเหมำเก็บขยะและดูแลควำมสะอำดบริเวณตลำดกำรค้ำชำยแดน ไทย-ลำว

(ช่องมหำรำช) (สธ)
     20,000.00 มิ.ย.-65

6 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  (สธ)      28,800.00 มิ.ย.-65
7 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สธ)      25,000.00 มิ.ย.-65
8 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจำกยุงลำยเป็นพำหะน ำโรค (สธ)      80,000.00 มิ.ย.-65
9 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง)      50,000.00 มิ.ย.-65

10 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำนสำยบ้ำนนำยแทน -   300,000.00 มิ.ย.-65
นำงค ำหล้ำ บ้ำนบ่อเบ้ีย หมู่ท่ี 1 (กองช่ำง)

11 โครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนภูต่ำงพร้อมฝำปิด   300,000.00 มิ.ย.-65
บ้ำนภูต่ำง หมู่ท่ี 10 (กองช่ำง)

12 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00       มิ.ย.-65
13 ค่ำวัสกุส ำนักงำน (คลัง) 10,000.00     มิ.ย.-65
14 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       มิ.ย.-65
15 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       มิ.ย.-65
16 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม (คลัง) 5,000.00       มิ.ย.-65
17 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (กศ)        1,250.00 มิ.ย.-65
18 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ)        2,500.00 มิ.ย.-65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน มิถุนายน 2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สป) 25,000.00     ก.ค.-65
2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (สป) 50,000.00     ก.ค.-65
3 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนฯ (สป) 10,000.00     ก.ค.-65
4 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

ประจ ำปี 2565 (สธ)
     10,000.00 ก.ค.-65

5 วัสดุส ำนักงำน (สธ)      10,000.00 ก.ค.-65
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ)      10,000.00 ก.ค.-65
7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง)      10,000.00 ก.ค.-65
8 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง)      10,000.00 ก.ค.-65
9 ค่ำวัสดุส ำรวจ (กองช่ำง)        5,000.00 ก.ค.-65

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนนำยเจริญ ค ำภำเคน บ้ำนปำงคอม 300,000.00  ก.ค.-65
 หมู่ท่ี 3 (กองช่ำง)

11 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนห้วยยำงและบริเวณ 320,000.00  ก.ค.-65
หลังโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง หมู่ท่ี 7 (กองช่ำง)

12 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       ก.ค.-65
13 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       ก.ค.-65
14 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กศ)        2,500.00 ก.ค.-65
15 โครงกำรจัดงำนวันเข้ำพรรษำ (กศ)      10,000.00 ก.ค.-65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน กรกฎาคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำซ้ือต๊พับเอนกประสงค์ (สป) 13,000.00     ส.ค.-65
2 ค่ำจัดซ้ือผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง (สป) 24,000.00     ส.ค.-65
3 ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (สป) 15,000.00     ส.ค.-65
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สป) 17,000.00     ส.ค.-65
5 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ (สป) 10,000.00     ส.ค.-65
6 ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน (สป) 5,000.00       ส.ค.-65
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร (กองช่ำง)        5,000.00 ส.ค.-65
8 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กองช่ำง)      20,000.00 ส.ค.-65
9 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะบริเวณป่ำช้ำบ้ำน เด่นชำติ หมู่ท่ี 8 (กองช่ำง)   150,000.00 ส.ค.-65

10 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะบริเวณศำลปู่ตำ บ้ำนเด่นชำติ หมู่ท่ี 8 (กองช่ำง) 150,000.00  ส.ค.-65

11 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 6,000.00       ส.ค.-65
12 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (คลัง) 20,000.00     ส.ค.-65
13 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00       ส.ค.-65
14 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00       ส.ค.-65
15 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม (คลัง) 5,000.00       ส.ค.-65
16 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ประชำธิปไตยส ำหรับนักเรียนและเยำวชนต ำบลบ่อเบ้ีย 

(กศ)
     10,000.00 ส.ค.-65

17 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  (กศ)      11,895.00 ส.ค.-65
18 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ)        2,500.00 ส.ค.-65
19 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (กศ)        2,500.00 ส.ค.-65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน สิงหาคม 2565



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือโครงกำร
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

คำดว่ำจะประกำศ
จัดซ้ือจัดจ้ำง
(เดือน/ปี)

1 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (สธ)      25,000.00  ก.ย. 65
2 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สธ)      30,000.00  ก.ย. 65
3 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง)      30,000.00  ก.ย. 65
4 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่ำง)        5,000.00  ก.ย. 65
5 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะบ้ำนห้วยไผ่ หมู่ท่ี 2 (กช) 100,000.00   ก.ย. 65
6 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (คลัง) 3,500.00        ก.ย. 65
7 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนฯ (คลัง) 9,000.00        ก.ย. 65

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน กันยายน 2565


