
 
 

 
บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม   อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
 ที ่สน  72902/                                                  วนัท่ี      9     เมษายน    2562   
เร่ือง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุประจ าปี  2562  ตามแบบ ผด. 3    
   ……………………………………………..………………………………………………..……… 
เรียน    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 
  

เร่ืองเดิม 
หนงัสือกรมการปกครอง ท่ี มท. 0313.4/ว.1500  เร่ือง การแนะน าเก่ียวกบัการ 

บริหารพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2542  
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง  

พ.ศ. 2546  ประกาศ ณ วนัท่ี  29 มกราคม 2546 
ข้อเทจ็จริง 
 กองคลงั งานพสัดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม  ไดจ้ดัท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุประจ าปี 2562  ตามแบบ ผด.1 และ ผด.2   เพื่อทราบผลการ
ด าเนินงานตามแผนในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมา และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ตามแบบ ผด.3  งวดที ่ 1   ระหว่างเดือน  ตุลาคม  2561   ถึง เดือน  มีนาคม  2562  โดยไดด้ าเนินการ
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัหาพสัดุ  ผด. 1,ผด. 2  เสร็จเรียบร้อยแลว้ตามวตัถุประสงคใ์นการจดัท า
แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งและแผนการจดัหาพสัดุน้ี 

ข้อกฏหมาย 
1. หนงัสือกรมการปกครอง ท่ี มท. 0313.4/ว. 1500  เร่ืองการแนะน าเก่ียวกบั 

การบริหารพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดั 

จา้ง พ.ศ. 2546  ประกาศ ณ  วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2546  ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546  และมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตอ้งจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งตามประกาศ และส่งส าเนาใหส้ านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  
จ  านวน  1 ชุด  ภายใน  45 วนั  นบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วนัท่ี 14  เมษายน พ.ศ. 
2546) 

3. ก าหนดการจดัหาพสัดุครุภณัฑ ์ท่ีมีวงเงินตั้งแต่  100,000 บาท ข้ึนไปและท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป ตามหนงัสือสั่งการของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยและประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน    
             
             /ขอ้เสนอ... 
 



 
   
 

ข้อเสนอ 
  ดงันั้น  กองคลงั งานพสัดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม  จึงไดจ้ดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามแบบ ผด. 3   งวดที ่ 1  เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
แผนการจดัหาพสัดุ  ผด. 1 ,ผด. 2  ประจ าปี 2561  เพื่อใหเ้ป็นแผนปฏิบติัการและเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์และหนงัสือสัง่การเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 (ลงช่ือ) 

      (นายประกาศ  สังฆะมณี) 
                เจา้หนา้ท่ี 
     
(ลงช่ือ) 
    (นางพยอม    ศรีเพียชยั) 
     หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี/ ผูอ้  านวยการกองคลงั 

     
    
 
 
                 (นางรุ่งรัชนี     วสิามารถ) 

                   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 
  
 
 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 
- เพื่อโปรดทราบ 

 
 

(นายบุญเถิง    เภาโพธ์ิ) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 

 
 
 
 



 
 

 

บันทกึข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม   อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
 ที ่สน  72902/                                              วนัท่ี     9    เมษายน    2562 
เร่ือง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี  2562  (ผด. 6 )   
         ………………………………………………………..……………………………………… 
เรียน    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 
  

 เร่ืองเดิม 
หนงัสือกรมการปกครอง ท่ี มท. 0313.4/ว.1500  เร่ือง การแนะน าเก่ียวกบัการ 

บริหารพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2542  
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง  

พ.ศ. 2546  ประกาศ ณ วนัท่ี  29 มกราคม 2546 
 ข้อเทจ็จริง 
 กองคลงั งานพสัดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม  ขอรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 2562  (ผด.6 )  จึงไดจ้ดัท าแบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ผด.6 งวดที ่ 1  ระหว่างเดือน ตุลาคม  2561  ถึงเดือน  มีนาคม 2562 
โดยไดด้ าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัหาพสัดุ  ผด. 1,ผด. 2 ,ผด. 3 และ ผด. 5 เสร็จเรียบร้อย
แลว้ตามวตัถุประสงค ์ในการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งและแผนการจดัหาพสัดุน้ี 

 ข้อกฏหมาย 
1.หนงัสือกรมการปกครอง ท่ี มท. 0313.4/ว. 1500  เร่ืองการแนะน าเก่ียวกบั 

การบริหารพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2542 
2.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เร่ืองการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง พ.ศ. 2546  ประกาศ ณ  วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2546  ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546  และมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตอ้งจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งตามประกาศ และส่งส าเนาใหส้ านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  
จ  านวน  1 ชุด  ภายใน  45 วนั  นบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วนัท่ี 14  เมษายน พ.ศ. 
2546) 

3.ก าหนดการจดัหาพสัดุครุภณัฑ ์ท่ีมีวงเงินตั้งแต่  100,000 บาท ข้ึนไปและท่ีดิน 
ส่ิงก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป ตามหนงัสือสั่งการของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยและประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 

                                                                                                          
/ขอ้เสนอ... 
 



 
 

 ข้อเสนอ 
  ดงันั้น  กองคลงั งานพสัดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม  จึงไดจ้ดัท า
แผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ตาม ผด. 6  งวดที ่ 1  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการจดัหาพสัดุ                
ผด. 1 ผด. 2 ,ผด. 3 และ ผด. 5  ประจ าปี 2562 เพื่อใหเ้ป็นแผนปฏิบติัการและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
และหนงัสือสั่งการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 (ลงช่ือ) 

      (นายประกาศ  สังฆะมณี) 
              เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
     
(ลงช่ือ) 
 (นางพยอม    ศรีเพียชยั) 
 ผูอ้  านวยการกองคลงั 

     
    
 
 
(นางรุ่งรัชนี     วสิามารถ) 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 
  
 
 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 
- เพื่อโปรดทราบ 

 
 

(นายบุญเถิง    เภาโพธ์ิ) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม 

 
 
 
 
     


