บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 72902/
วันที่ 9 เมษายน 2562
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี 2562 ตามแบบ ผด. 3
……………………………………………..………………………………………………..………
เรียน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม
เรื่องเดิม
หนังสื อกรมการปกครอง ที่ มท. 0313.4/ว.1500 เรื่ อง การแนะนาเกี่ยวกับการ
บริ หารพัสดุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ องการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2546
ข้ อเท็จจริง
กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม ได้จดั ทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี 2562 ตามแบบ ผด.1 และ ผด.2 เพื่อทราบผลการ
ดาเนินงานตามแผนในรอบระยะเวลาที่ผา่ นมา และเพื่อให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง
ตามแบบ ผด.3 งวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562 โดยได้ดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุ ผด. 1,ผด. 2 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามวัตถุประสงค์ในการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุน้ ี
ข้ อกฏหมาย
1. หนังสื อกรมการปกครอง ที่ มท. 0313.4/ว. 1500 เรื่ องการแนะนาเกี่ยวกับ
การบริ หารพัสดุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542
2. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ องการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัด
จ้าง พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ต้องจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างตามประกาศ และส่ งสาเนาให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
จานวน 1 ชุ ด ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.
2546)
3. กาหนดการจัดหาพัสดุครุ ภณั ฑ์ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปและที่ดิน
สิ่ งก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ตามหนังสื อสั่งการของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยและประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
/ข้อเสนอ...

ข้ อเสนอ
ดังนั้น กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม จึงได้จดั ทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ตามแบบ ผด. 3 งวดที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดหาพัสดุ ผด. 1 ,ผด. 2 ประจาปี 2561 เพื่อให้เป็ นแผนปฏิบตั ิการและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และหนังสื อสัง่ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นายประกาศ สังฆะมณี )
เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ)
(นางพยอม ศรี เพียชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ ผูอ้ านวยการกองคลัง

(นางรุ่ งรัชนี วิสามารถ)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม

เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม
- เพื่อโปรดทราบ

(นายบุญเถิง เภาโพธิ์ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 72902/
วันที่ 9 เมษายน 2562
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี 2562 (ผด. 6 )
………………………………………………………..………………………………………
เรียน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม
เรื่องเดิม
หนังสื อกรมการปกครอง ที่ มท. 0313.4/ว.1500 เรื่ อง การแนะนาเกี่ยวกับการ
บริ หารพัสดุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ องการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง
พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2546
ข้ อเท็จจริง
กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม ขอรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี 2562 (ผด.6 ) จึงได้จดั ทาแบบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ผด.6 งวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562
โดยได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุ ผด. 1,ผด. 2 ,ผด. 3 และ ผด. 5 เสร็ จเรี ยบร้อย
แล้วตามวัตถุประสงค์ ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุน้ ี
ข้ อกฏหมาย
1.หนังสื อกรมการปกครอง ที่ มท. 0313.4/ว. 1500 เรื่ องการแนะนาเกี่ยวกับ
การบริ หารพัสดุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542
2.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ องการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ประกาศใช้ในราชกิจจานุ เบกษา วันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ต้องจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างตามประกาศ และส่ งสาเนาให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
จานวน 1 ชุ ด ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.
2546)
3.กาหนดการจัดหาพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปและที่ดิน
สิ่ งก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ตามหนังสื อสัง่ การของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยและประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

/ข้อเสนอ...

ข้ อเสนอ
ดังนั้น กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม จึงได้จดั ทา
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ตาม ผด. 6 งวดที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุ
ผด. 1 ผด. 2 ,ผด. 3 และ ผด. 5 ประจาปี 2562 เพื่อให้เป็ นแผนปฏิบตั ิการและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และหนังสื อสั่งการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นายประกาศ สังฆะมณี )
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)
(นางพยอม ศรี เพียชัย)
ผูอ้ านวยการกองคลัง

(นางรุ่ งรัชนี วิสามารถ)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม

เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม
- เพื่อโปรดทราบ

(นายบุญเถิง เภาโพธิ์ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนหอม

