
ด่วนที่สุด บ นัทึกข้อความ

รองผูอำนวยการ
สำ า J กงา■นทาทแห่งขาสิ

ส่วนราซการ สำ น กังานเลขานการกรม กลุ่มบริหารพัสดุ โทร. ๑๗๓๒๙
ที่ ๐<3).๕/ ข ว นัที่ ฬง ดุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ลงนามในหนังลือการรายงานผลการปฦบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้อานPยการ
สำ น กังๆนสฺถสิแห่งขาสิ
ร บัที่.-...ใ!!.เวลา.นุ,,±3
ว นัที่.(»0..®....0.ฟ้,...!5&0

(ไตรมาสที่ ๔)
เรียน ผู้อำ นวยการสำนักงานสถิติแห่งฃาติ

(ร). เรื่องเดิม
ตามที่ สำ น กังานสถิติแห่งฃาติ ได้ส่งแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงิบิบัริะมิาณิ

๒๕๖๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว นั น้
๒. ข อ้เท็จจริง

กพด. ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๔) และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว I

๓. ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๖ "ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาคนั้ให้สำนักงานกา■รั
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมีภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน
๓๐ ว นั น บัแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส"

๔. เรื่องที่เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่แนบ

เสนอมาพร้อมนี้

(^ ล์ขทแล้ใ

(เนายสุขพงศ์ โนดโจสง)
ผ fill

[น 0า.ท. 256ปิ

(นางสาวกฤษณา จิ รวัฒน์สถิตย์)
เลขานการกรม

'  1 น๚. 2560

C

(บายอาจึน ขรขพพัฒนา)
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ด้วนที่สืด
ที ดศ 0๕0(ร)}''^folj สำ น กังานสถิติแห่งฃาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาลนภักดี ชัน้ ๒ ถนนแจ้งวัฒนร
เขตหลักสี่ กรงเทพฯ ๑๐๒๑๐

£0^ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิ'บตตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ า้งถิง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๕/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖
สี่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบ้ตตามแผนปฏิบตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

{ไตรมาสที่ ๔}

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำ น กังานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกประกาคคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จ ดัจ้าง สำ หรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่ งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างส่งให้
สำ น กังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ ว นั น บัแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

สำ นักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(ไตรมาสที่ ๔) ตามรายละเอียดสี่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถิอ

(นายภชพงค์ ในดไธสง)
ผ อ้ำ นวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำ น กังานเลขานุการกรม
กลุ่มบริหารพัสดุ
โทรศัพทํ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๒๙
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๓



๑) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า ๑



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำ น กังานสถิติแห่งซาติ จ งัหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง ดิจิท ลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นผนงาน หมวดค่าครุภัณท ที่ดิน และสิงก่อสร้าง ผลการดำเนินการ การเบิก - จ่าย

ลำ ดับ จํไนวน จัดหา น่ระกาดรอนราดา/ องนานใน เงิน เงินนอก เป็นใปหาม ไม่เป็นไป หมายเหตุ

ทื่ งาน/โครงการ รายการ (หน่วยนับ) โดยใข้ไธ ประกวดราดา/ประกวด ส ญัญา การส่งนอน งนประนาณ งนประมาณ เพน ทามแมน

ราดาไรรเสิกหรอนิกส์ หริอเงิน?นหบ

(วัน/เดิอน/ปี) (วัน/เรอน/ปี) (วัน/เดิอน/ปี) (ล้านนาท) (ล้านนาท) (/) (/)

(๒) (๓) (๔) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (®o) (si®) (๑๒) (๑๓)

ร) แผนงาน พํ'่บฐานด้านการ ค่าครุภฌฑ์

สร้างความลานารถใบ ครุภัณฑคอมฟ็วเดอร์

การแข่งขันของประเทค ร), เครึ๋องคอมหิวเตอร้แม่ข่าย (แบบที่ ๒) ๒ เครึ๋อง ลอบราคา ๒๔ มิ ค bo ๓® มิ ค bo ๓0 ห ค be ๐.๔๗๙ / เบิกจ่ายแด้วเมอวันที่ 22 มิชุนายน 2560 (สัญญาเลขที 020/60 ลว.31 ม .ิค.60)

ผลผลต ข อ้มูลลถิด้ หดแทบ

ถิจกรรม อำ นวยการ

๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ®๐ ชุด ลอบราคา ๒๔ มิ ค bo ๓® มิ ค bo ๓๐ ห ค bo ๐.๐๗๔ / เบิกจ่ายแล้วเมิอวับที 22 มิถุนายน 2560 (สัญญาเลขที 020/60 ลว.31 ม .ิค.60)

ขนาด ๒๔ ข่อง (แบบที่ ๒) ทดแทน

ลายมือขื่อ เ^?!โ!^. ผู้ตรวจลอบ
(บางลาวกฤารณา จํรว้ฒบสถิตย์)

เลขานการกรม

ลายมือขอ ผู้ร บัผดขอบ

(นายภุขพงค์ โนดไธสง)

ผุ้อำ นวยการสำาวักงานสถิตแห่งขาต



๒) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ร;๖๐ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอน
๒.๑) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปีนผลผลิตข้อ^ลสถิติ งบลงทุน

(สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ) หน้า ๒
๒.๑) โอนเปลี่ยนแปสงงบประมาณ เปีนผลผลิตข้อ^สสถิติ งบสงทุน

(สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน) หน้า ๓



แบบรายงานผลการปฏิ'บตตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕:๖๐
หน่วยงาน สำ น กังานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ สำ น กังานสถิติแห่งขาติ กระทรวง ดิจิท ลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) โฮนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากงบดำเนินงาน งบลงหุน และรายจ่ายอื่น เป็นผลผลิตข้อมลลถิฅิ งบลงทุน

สำ ด •ับ

ที่

นผนงาน

งาน/ไครงการ

หมวคค่าครุภัณฑ์ ที่คน และสิงก่รสร้าง

รายการ

จำ นวน

(พน่วยนับ)

ผลการดำเนินการ

จํดVI1

โดยใร้วัรี

ประกาดสรบราคา/

ประกวดราคา/ประกวด

ราคารรีรเลกทรอนิกส์

(วัน/เรอน/จ)

ลงนามใบ

สัญญา

(วัน/เดิอน/จ)

การล่งมอบ

(วัน/เรอน/จ)

การเนิก - จ่าย

เงิน

งบประมาณ

(ลานบาท)

เงินนอก

งบประมาผ

หริอเงินลมทบ

(ล้านบาท)

เป็นโปคาม

นนน

(/)

โม่เป็นโป

คามนมน

(/)

หมายเหดฺ

(to)

ผลผลิตข้อ^ลลกิคิ

งนลงทน

(๓)

ค่าครุภัณฑ์

(ครุภัณฑ์ ที่ คํนและสิงท่อสร้าง)
เครีองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล {ขาว-ดำ)

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที {ทดแทนของเดิม)

(๔)

ร) เครํ่อง

(๔)

ตกลงราคา

(๖) (rt) (๘) (๙)

o.S)to

(๑๐) (๑ร)) (ร)to) (ร)๓)

เบกจ่ายแล้วเมึ๋อวันที่ 12 กรกฎคม 2560 (ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2560 ลว.6 ก.ค.60)

ลายมือขี่อ !!!1 ผู้ตรวจลอบ
(นางลาวกฤบผา จิรวัฌน์สลิตย์)

เลขาบุการกรน

I/Imiลายมือซอ ^.. ผู้ร บัผิดชอบ
(นายภุชพงค์ โนดไธสง)

ผุ้อำ น่ว่ยกัารสำนักงานลลิตแห่งข่าต



แบบรายงานผลการปฎิบ้ตตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำ น กังานสถิติจังหวัดลำพูน สำ น กังานสถิติแห่งชาติ กระทรวง ดิจิท ลัเพื่อเครษฐกิจและสังคม

๒) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากงบดำเนินงาน งบลงทุน และรายจ่ายอื่น เนินผลผลิตข้อมูลสถิติ งบลงทุน

ลาดัน

ที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

หมวดค่าครุภัณท์ ที่ ดํน และสิงก่อลร้าง

รายการ

จ่านวม

(หน่วยนบ)

ผลการดำเนินการ

จ่ดพา

โพยใจ้วซี

ปใะกาค!!อบราคา/

ปรรกวพราคา/ประกวด

ราคาวิซีรเลกทรอนิกส์

(ว้น/เด็อน/ปี)

ลงนามใน

ล ญัญา

{วัน/เด็อน/ปี)

การล่งมอบ

(วัน/เดิอน/ปี)

การเนิก - จ่าย

เ:น

งบประมาพ

(ลานบาท)

เงินนอก

งบประมาณ

หรอเในลมทบ

(ล้านบาท)

เป็นไปดาม

นผน

(/)

ไม'เป็นโป

ทามนนน

(/)

หมายเหตุ

do)

ผลผสิ!ทข้อมูลลทิติ

งบลงทุน

(รท}

ค่าครุภัผท์

(ครุ/ไผห์ ที่ดินและสิงก่อลร้าง)
เครื่องถ่ายเอกลารระบบติจิคอล (ขาว-ดำ)

ความเรื่ว 30 แผ่นต่อนาท็ (ทุดแทุนของเดิม)

(๔)

๑ เครื่อง

(๔)

ตกลงราคา

{๖)

to ล ค too

(๘) {๙)

o.eito

(๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑(ท)

เบกจ่ายนสัวเมอวันที่ 16 สิงหาคม 2560(ใบลงขอเลขที่ 16/2560 ลว.2 ส-ค.60)

ลายมิอจีอ \ ผู้ดรวจลอบ

(บางลาวกฤบ(นา จิรวัฌน่สถิตย')

เลขาบุการกรม

ลายม็อขีอ 7.. ผู้ร บัผิดขอบ
(บายฦขพงค์ โนดไธลง)

ผ อ้ำ บวยการสำนักงาบสถิดํแห่งขา"ติ


