
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

เรื่อง   การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ และได้ประกาศใช้เมื่อวนที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้น

ไป นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป

ตามท่ีบัญญัติไว้ทุกประการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เพ่ือทราบถึง

ล าดับก่อนหลังของความส าคัญของการจัดหา  และใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีหน้าที่

ตรวจสอบ รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่งมีการด าเนินงานตามแผน 

 บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                            

                                                                  (นายสุบรรณ์    เมิกข่วง) 

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

เรื่อง   เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

กลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด

ประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

    

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                            

                                                                  (นายสุบรรณ์    เมิกข่วง) 

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 

 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2563 

ล าดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

1 P63100002765 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยท าการเสริมผิว
จราจร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 

293,500 01/2564 

2 P63100002766 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าบ้านแม่ดวน  วัดทุ่งใหญ่ บ้านหนองวัด
ป่า  หมู่ที่ 4 

38,700 01/2564 

3 P63100002764 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญถิ่น  บุญชัย ไปถนนสายบ้าน
หนองกุงไปบ้านชาดใหญ่ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 

301,700 02/2564 

4 P63100002767 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายจันทร์ เจริญ บ้านหนองวัดป่า 
หมู่ที่ 4 

53,800 02/2564 

5 P63100002768 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 203,800 02/2565 
6 P63100002769 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5  314,300 03/2565 

7 P63100002770 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศรีนวล ไปนานางเย็น  มอไธสง  
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6  

297,300 04/2565 

8 P63100002771 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหินแร่-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 196,900 04/2565 
9 P63100002772 โครงการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรสายจากวัดห้วยถึงโนนบ้านร้าง           

บ้านหินแร่ หมู่ 7   
44,600 05/2565 

10 P63100002773 โครงการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรสายจากปั้มน้ ามันถึงนาพ่อทวี          
บ้านหินแร่ หมู่ 7 

19,000 05/2565 

11 P63100002774 โครงการปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรสายวัดห้วยด้านทิศเหนือ บ้านหินแร่  
หมู่ที่ 7 

33,500 05/2565 



12 P63100002775 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ไปบ้านโนนสว่าง    
หมู่ที่ 6 

299,600 06/2565 

13 P63100002776 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านรองประภาส  ประไพร
ถึงบ้านนางสมหวัง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 

258,800 06/2565 

 

14 P63100002755 โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 89,500 06/2564 
15 P63100002756 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ าขนาด 1.5 hp 

บ้านกระหนวน  หมู่ที่ 2 
133,900 06/2564 

16 P63100002777 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 127,000 07/2564 
17 P63100002778 โครงการลอกท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 54,500 07/2564 
18 P63100002757 โครงการวางท่อระบายน้ าเข้าสระหนองแก  บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 243,700 07/2565 

 

  

                 (ลงชื่อ)..................................................รายงาน                                                                        (ลงชื่อ)............................................................รายงาน 

                          (นางสาวพวงผกา    จิตวิขาม)                                                                                                       (นายธีระ    อ้วนสา) 

                   เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                                รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 

 

      -ทราบ                       -ทราบ 

      (ลงชื่อ)............................................................ปลัด อบต.                                                              (ลงชื่อ)........................................................นายก อบต. 

                      (นายสมศักดิ์    ค าพรม)                                                                                                  (นายสุบรรณ์     เมิกข่วง) 

 


