
                                                               
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 3) 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2564 และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย        
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 
5200 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 นั้น   

  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ) 
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ  ณ  วันที่   10   เดอืน  กันยายน  พุทธศักราช 2564 
 

                       (ลงชื่อ) 
(นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 

           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก โทรศัพท์/โทรสาร 0-8645-9551-9 
ที่   สร 74402/                               ลงวันที่  10   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
เร่ือง    ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารอง 

จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3) 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
  

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11       
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย        
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดท าประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างดังกล่าว 
    
    (ลงชื่อ) 
     (นายประทีป    มะลิงาม) 
              นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 
    (ลงชื่อ 
     (นายทองแดง   แนวทอง) 

        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน 
                                               ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ) 
     (นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 

ค าสั่งการ เห็นชอบ  [  √  ]  อนุมัติ [  √  ] 
 

(ลงชื่อ) 
     (นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 



รายละเอียดแนบท้ายการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  

(หนังสือที่กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5200 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564) 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผน
จัดซื้อจัดจ้าง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี) 

1 74403/42/ 
2564/115 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก     
บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตาบ้านโนนจันทา – คลอง
โซงโลง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร    

478,000.00 09/2564 

2 74403/43/ 
2564/116 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก      
บ้านโพนโก หมู่ที่  2 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว – 
ห้วยไผ่) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร    

270,000.00 09/2564 

3 74403/44/ 
2564/117 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต เสริม เหล็ก     
บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนายทองจันทร์ – บ้าน
นายวินทร์ ) ขนาดกว้ าง 5 .00  เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร    

498,000.00 09/2564 

4 74403/45/ 
2564/118 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก     
บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร    

449,000.00 09/2564 

5 74403/46/ 
2564/119 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก     
บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 (สายหน้าวัดแจ้งหนอง
บัวแดง – สี่แยกนายประยูร แสนสุข) ต าบล   
โพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 355.00 ตาราง
เมตร    

198,000.00 09/2564 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  

(หนังสือที่กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5200 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564) (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผน
จัดซื้อจัดจ้าง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี) 

6 74403/47/ 
2564/120 

โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งถน น ค อน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก        
บ้านโพนโก หมู่ที่ 11  ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุ รินทร์  ขนาดกว้าง 4 .00 เมตร ยาว 
82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร 

186,000.00 09/2564 

7 74403/48/ 
2564/121 

โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งถน น ค อน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก        
บ้านโพนโก หมู่ที่  11 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายลาดยางโพนโกน้ าเขียว – บ้าน
นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 

449,000.00 09/2564 

8 74403/49/ 
2564/122 

โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งถน น ค อน กรี ต เส ริ ม เห ล็ ก        
บ้านโพนโก หมู่ที่  11 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองทิศตุ้ย) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 

449,000.00 09/2564 

9 74403/50/ 
2564/123 

โครงการขุดลอกล าห้วยคลองบึง บ้านหนองบัวแดง 
หมู่ที่ 9 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ยาว 580.00 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 1.50 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร ลึก
เฉลี่ยจากดินเดิม 1.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,492.50 ลูกบาศก์เมตร 

397,000.00 09/2564 

10 74403/51/ 
2564/124 

โครงการขุดลอกล าห้วยโศกศรีเทศ บ้านหนอง     
บัวแดง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 590.00 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร หรือมี
ป ริ ม า ณ ดิ น ขุ ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  9 ,4 4 0 .0 0       
ลูกบาศก์เมตร 

354,000.00 09/2564 

 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  

(หนังสือที่กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5200 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564) (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผน
จัดซื้อจัดจ้าง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการ (บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี) 

11 74403/52/ 
2564/125 

โครงการขุดลอกล าห้วยโสกน้ าใส บ้านเป้าน้อย 
หมู่ที่  10 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000.00 ลูกบาศก์
เมตร 

114,000.00 09/2564 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
(สามล้านแปดแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 
3,842,000.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ที่ สร 74402 /                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
                           อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 32160 
 

                            กันยายน  2564 
 

เรื่อง    ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3) 

 

เรียน    นายอ าเภอสนม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ      จ านวน  1   ชุด 
2. ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี  2564     จ านวน  1   ชุด 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย        
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2542 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการกระจุกตัวการใช้จ่ายในปลายปีงบประมาณ  นั้น 
 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่  3)   และเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ขอส่งประกาศและแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3)  
ตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
             (นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
กองคลัง อบต.โพนโก 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
โทร / โทรสาร 0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



  
 
ที่ สร 74402 /                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
                           อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 32160 
 

                          กันยายน  2564 
 

เรื่อง    ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3) 

 

เรียน    ก านันต าบลโพนโก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ      จ านวน  1   ชุด 
2. ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี  2564     จ านวน  1   ชุด 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสน เทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย        
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2542 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการกระจุกตัวการใช้จ่ายในปลายปีงบประมาณ  นั้น 
 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่  3)   และเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ขอส่งประกาศและแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3)  
ตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
             (นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
กองคลัง อบต.โพนโก 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
โทร / โทรสาร 0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



  
 
ที่ สร 74402 /                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
                           อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 32160 
 

                            กันยายน  2564 
 

เรื่อง    ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3) 

 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ      จ านวน  1   ชุด 
2. ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี  2564     จ านวน  1   ชุด 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย        
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2542 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการกระจุกตัวการใช้จ่ายในปลายปีงบประมาณ  นั้น 
 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่  3)   และเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ขอส่งประกาศและแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3)  
ตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
             (นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
กองคลัง อบต.โพนโก 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
โทร / โทรสาร 0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



  
 
ที่ สร 74402 /                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
                           อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 32160 
 

                          กันยายน 2564 
 

เรื่อง    ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3) 

 

เรียน    ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ      จ านวน  1   ชุด 
2. ส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี  2564     จ านวน  1   ชุด 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย        
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2542 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการกระจุกตัวการใช้จ่ายในปลายปีงบประมาณ  นั้น 
 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่  3)   และเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ขอส่งประกาศและแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3)  
ตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
             (นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
กองคลัง อบต.โพนโก 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
โทร / โทรสาร 0-4472-7938 , 0-8645-9551-9 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



 
 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
145 หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก 
อ าเภอสนม จังหวดัสุรนิทร ์
ที่ สร 74402/   ลว.    กันยายน 2564 
 
 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์  
เลขที่ 410 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง 
ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร ์
จังหวัดสุรินทร์  
32000 

 
 



 
 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
145 หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก 
อ าเภอสนม จังหวดัสุรนิทร ์
ที่ สร 74402/   ลว.   กันยายน 2564 
 

เรียน ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ 
       ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์  

เลขที่ 410 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง 
ต าบลนอกเมือง  
อ าเภอเมืองสุรินทร ์
จังหวัดสุรินทร์  
32000 


