
ลําดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะ ระยะเวลาที่จะจัด รายการอื่นตามที่

ที่ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลางกําหนด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 950,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คาจางเหมาบริการ

คาจางถายเอกสาร

คาโฆษณาและเผยแพร

คารับวารสารหรือสิ่งพิมพ

คาจางเหมาแรงงานรายวันและรายเดือน

2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 115,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คารับรอง

คาเลี้ยงรับรอง

คาใชจายในการรับเสด็จ

3 คาของขวัญ ของรางวัล 1,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

4 คาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม พวงหรีด 1,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

5 คาใชจายตามโครงการวันเด็ก 80,000.00             ต.ค. 63 - ก.ย. 64

6 คาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,000.00             ต.ค. 63 - ก.ย. 64

7 คาใชจายในการ อบต.สัญจร 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

8 คาใชจายในการจัดงานวันทองถิ่นไทย 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

9 คาใชจายในการเลือกตั้ง 400,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 60,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

11 คาวัสดุสํานักงาน 100,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

12 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

13 คาวัสดุงานบานและงานครัว 60,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

14 คาวัสดุกอสราง 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

15 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

16 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

17 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

18 คาวัสดุคอมพิวเตอร 70,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

19 ตูเหล็กเก็บแฟมแบบ 2 บาน จํานวน 5 ตู 27,500.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

20 เกาอี้พลาสติก 25,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

 ลงชื่อ…...........................……………………….นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ลงชื่อ…...........................………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

        (  นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ )              (  นางสาวอารีย   ทรัพยคง )    

 ลงชื่อ…...........................…………......……………  ลงชื่อ…....................……………………….นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

                            (นายอาทิตย   อุนนุช)           (  นายอภิสิทธิ์    จันทรโอพาส )    

                  ผูอํานวยการกองชาง   รักษาราชการแทน 

                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564
องคการบริหารสวนตําบลผาบอง  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน



ลําดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะ ระยะเวลาที่จะจัด รายการอื่นตามที่

ที่ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลางกําหนด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
21 พัดลมติดผนัง จํานวน 8 ตัว 24,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

22 โซฟา จํานวน 1 ชุด 20,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

23 คูเลอรน้ํา จํานวน 4 ชุด 12,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

24 ถังตมน้ํารอนไฟฟา จํานวน 2 ชุด 8,000.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

25 เครื่องเสียงสนามพรอมอุปกรณตูลําโพง ครบชุดและตูเก็บ จํานวน 1 ชุด 48,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

26 ลําโพงเคลื่อนที่  จํานวน 2 ชุด 26,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

27 ตูเย็น 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 18,500.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

28 ตูแชอาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 48,400.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

29 คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

30 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 5,000.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

แผนงานบริหารงานคลัง
31 รายจายเพิ่อใหไดมาซึ่งบริการ 461,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คาจางถายเอกสาร

คาจางเหมาแรงงานรายวันและรายเดือน

คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ

คาใชจายในการจัดทํารายการภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

คาจางเหมาบริการ Manage Service ระบบจัดเก็บฐานขอมูล

32 คาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพรอม 300,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

34 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

35 คาวัสดุสํานักงาน 100,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

36 คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

37 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู 12,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

38 เกาอี้พนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว 3,000.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

39 โตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว 13,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

40 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน 54,700.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

41 คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

42 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่อง 8,600.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

 ลงชื่อ…...........................……………………….นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ลงชื่อ…...........................………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

        (  นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ )              (  นางสาวอารีย   ทรัพยคง )    

 ลงชื่อ…...........................…………......……………  ลงชื่อ…....................……………………….นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

                            (นายอาทิตย   อุนนุช)           (  นายอภิสิทธิ์    จันทรโอพาส )    

                  ผูอํานวยการกองชาง   รักษาราชการแทน 

                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564
องคการบริหารสวนตําบลผาบอง  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน



ลําดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะ ระยะเวลาที่จะจัด รายการอื่นตามที่

ที่ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลางกําหนด

แผนงานบริหารงานคลัง
43 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kva จํานวน 1 เครื่อง 5,800.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
44 คาจางเหมาโครงการจัดการหนวยกูชีพ 100,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

45 คาจางเหมาแรงงานรายวันและรายเดือน 250,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

46 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 50,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

47 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 80,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

48 คาวัสดุสํานักงาน 5,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

49 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

50 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

51 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

52 คาวัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

53 คาวัสดุอื่น 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

54 คาเครื่องรับสงวิทยุ 94,000.00             ม.ค.64 - ก.ย.64

55 คาอุปกรณกูชีพ 50,000.00             ม.ค.64 - ก.ย.64

56 คาจัดซื้อเต็นทผาใบและผาคลุมเต็นท 70,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

แผนงานการศึกษา
57 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 390,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

คาจางเหมาแรงงานรายวันและรายเดือน

58 คาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

59 คาวัสดุสํานักงาน 30,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

60 คาวัสดุงานบานงานครัว 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

61 คาวัสดุกอสราง 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

62 คาวัสดุกีฬา 15,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

63 คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

64 คาโตะอาหารสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 6 ชุด 33,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

65 คาตูเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 1 ตู 5,700.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

66 คาโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว 16,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

67 คาเครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง 14,600.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

 ลงชื่อ…...........................……………………….นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ลงชื่อ…...........................………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

        (  นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ )              (  นางสาวอารีย   ทรัพยคง )    

 ลงชื่อ…...........................…………......……………  ลงชื่อ…....................……………………….นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

                            (นายอาทิตย   อุนนุช)           (  นายอภิสิทธิ์    จันทรโอพาส )    

                  ผูอํานวยการกองชาง   รักษาราชการแทน 

                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564
องคการบริหารสวนตําบลผาบอง  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน



ลําดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะ ระยะเวลาที่จะจัด รายการอื่นตามที่

ที่ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลางกําหนด

68 คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบ 1  จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

69 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 4,300.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

70 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kva จํานวน 1 เครื่อง 5,800.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

71 คาอาหารกลางวัน ศพด.ในเขตตําบลผาบอง 460,600.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

72 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 159,800.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

73 คาหนังสือเรียน 18,800.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

74 คาอุปกรณการเรียน 18,800.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

75 คาเครื่องแบบนักเรียน 28,200.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

76 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 40,420.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

77 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 5,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

78 คาอาหารเสริม (นม) 1,547,258.00     ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนงานสาธารณสุข
79 คาจางเหมาแรงงานรายวันและรายเดือน 104,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

80 โครงการรณรงคและควบคุมและปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล 80,000.00             ต.ค. 63 - ก.ย. 64

81 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 40,000.00             ต.ค. 63 - ก.ย. 64

82 โครงการรณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 80,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

83 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 50,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

84 โครงการอบรมใหความรูเพิ่มศักยภาพ อสม.ผูนําชุมชน และชุมชน 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

85 โครงการรณรงคปองกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

86 โครงการอบรมรณรงคเพื่อปองกันแกไขปญหาเอดส 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

87 โครงการสงเสริมสุขภาพแมและเด็กในพื้นที่ตําบลผาบอง 40,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

88 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

89 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 4,300.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

แผนงานเคหะและชุมชน
90 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

91 คาวัสดุกอสราง 65,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

92 คาติดตั้งไฟฟา 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

93 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 80,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

94 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 ลงชื่อ…...........................……………………….นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ลงชื่อ…...........................………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

        (  นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ )              (  นางสาวอารีย   ทรัพยคง )    

 ลงชื่อ…...........................…………......……………  ลงชื่อ…....................……………………….นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

                            (นายอาทิตย   อุนนุช)           (  นายอภิสิทธิ์    จันทรโอพาส )    

                  ผูอํานวยการกองชาง   รักษาราชการแทน 

                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564
องคการบริหารสวนตําบลผาบอง  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน



ลําดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะ ระยะเวลาที่จะจัด รายการอื่นตามที่

ที่ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลางกําหนด

95 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบเสียงตามสาย หมู 1 - 12 100,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

96 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 300,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

97 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 250,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

98 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 103,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

99 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 250,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

100 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7 250,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

101 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 250,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

102 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 250,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

103 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนาเจบิก 360,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
104 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

105 โครงการชิมอาหารปลอดภัย ชมวัฒนธรรมทองถิ่นที่ผาบอง 40,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

106 โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน 40,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

107 โครงการสงเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุ 100,000.00           ต.ค. 63 - ก.ย. 64

108 โครงการจัดฝกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ 70,000.00             ต.ค. 63 - ก.ย. 64

109 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี 25,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
110 คาใชจายตามโครงการวันแมแหงชาติ 5,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

111 คาใชจายตามโครงการวันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 5,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

112 คาใชจายในงานรัฤฐพิธีสําคัญของชาติ 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

113 โครงการจัดงานวันสงกรานต 50,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

114 โครงการแขงขันกีฬา 120,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

115 โครงการจัดงานวิถีชีวิตไทใหญ 50,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

116 โครงการสงเสริม สืบสาน อนุรักษ ศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
117 คาจางเหมาแรงงานรายวันและรายเดือน 270,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

118 คาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

119 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

120 คาวัสดุสํานักงาน 70,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 ลงชื่อ…...........................……………………….นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ลงชื่อ…...........................………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

        (  นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ )              (  นางสาวอารีย   ทรัพยคง )    

 ลงชื่อ…...........................…………......……………  ลงชื่อ…....................……………………….นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

                            (นายอาทิตย   อุนนุช)           (  นายอภิสิทธิ์    จันทรโอพาส )    

                  ผูอํานวยการกองชาง   รักษาราชการแทน 

                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564
องคการบริหารสวนตําบลผาบอง  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน



ลําดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะ ระยะเวลาที่จะจัด รายการอื่นตามที่

ที่ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลางกําหนด

121 คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

122 ถังเก็บน้ําแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง 11,800.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

123 เกาอี้พนักพิงต่ํา จํานวน 4 ตัว 4,400.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

124 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 36,400.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

125 เครื่องสูบน้ําอัติโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 3,800.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

126 เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

127 สวานไฟฟา จํานวน 1 ตัว 1,200.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

128 มิเตอรวัดไฟ ดิจิตอลมัลติมิเตอร 1,250.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

129 ครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะทางชนิดเดินตาม จํานวน 1 ตัว 7,000.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

130 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00          ม.ค.64 - ก.ย.64

131 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kva จํานวน 1 เครื่อง 5,800.00            ม.ค.64 - ก.ย.64

132 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 10,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

133 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 100,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

134 โครงการกอสรางอาคารโรงครัว หมู 3 281,000.00           ม.ค.64 - ก.ย.64

135 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมู 8 247,000.00           ม.ค.64 - ก.ย.64

136 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.ผาบอง 480,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

137 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค อบต.ผาบอง 662,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

138 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา หมู 1 250,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

139 โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซมระบบประปา หมู 9 250,000.00        ม.ค.64 - ก.ย.64

แผนงานการเกษตร
140 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและแปรรูปผลิตภัณฑสินคา 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

141 โครงการปลูกไผเพื่อเปนแหลงอาหารและภูมิทัศนการทองเที่ยว 50,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

142 คาวัสดุการเกษตร 5,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64

143 เครื่องจักรทําไมตะเกียบ 50,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

144 โครงการกอสรางฝายชลอความชุมชื้น/ปองกันไฟปาและหมอกควัน 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

145 โครงการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริศูนยเศรษฐกิจ 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

146 โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

147 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 40,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 ลงชื่อ…...........................……………………….นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ลงชื่อ…...........................………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

        (  นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ )              (  นางสาวอารีย   ทรัพยคง )    

 ลงชื่อ…...........................…………......……………  ลงชื่อ…....................……………………….นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

                            (นายอาทิตย   อุนนุช)           (  นายอภิสิทธิ์    จันทรโอพาส )    

                  ผูอํานวยการกองชาง   รักษาราชการแทน 

                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

องคการบริหารสวนตําบลผาบอง  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน
แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564



ลําดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะ ระยะเวลาที่จะจัด รายการอื่นตามที่

ที่ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง กรมบัญชีกลางกําหนด

แผนงานงบกลาง
148 เงินสํารองจาย 250,000.00        ต.ค. 63 - ก.ย. 64

 ลงชื่อ…...........................……………………….นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ลงชื่อ…...........................………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

        (  นางสาวจิราภรณ  ธรรมใจ )              (  นางสาวอารีย   ทรัพยคง )    

 ลงชื่อ…...........................…………......……………  ลงชื่อ…....................……………………….นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง

                            (นายอาทิตย   อุนนุช)           (  นายอภิสิทธิ์    จันทรโอพาส )    
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แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564
องคการบริหารสวนตําบลผาบอง  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน
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