ที่ ชย ๕๔๘๐๒/

สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง
ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
11 ตุลำคม ๒๕60

เรื่อง ส่งแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
เรียน นำยอำเภอเมืองชัยภูมิ, ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ, สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภำคจังหวัดชัยภูมิ,
สมำชิกเทศบำลตำบลชีลอง, กำนันตำบลชีลอง, ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ชุด
ตำมที่ เทศบำลตำบลชีล อง ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ 2560 และเพื่อเป็ นกำรสนองนโยบำยกำรปฏิบัติที่รวดเร็ว โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
เทศบำลต ำบลชีล อง จึ งได้ น ำส่ ง แบบรำยงำนผลกำรปฏิบั ติ ตำมแผนปฏิบั ติ ก ำรจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ ง ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ตำมรำยละเอียดและเอกสำรที่ได้แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
( นำยสงบ สุขนำแซง )
นำยกเทศมนตรีตำบลชีลอง

งำนพัสดุ/กองคลัง
โทร. ๐-๔๔๐๕-๑๑๐๑
www.cheelong.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ประกำศเทศบำลตำบลชีลอง
เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2560
...................................................
ตำมที่เ ทศบำลตำบลชี ล อง ได้ ด ำเนิ นกำรจัด ท ำแผนปฏิ บั ติก ำรจั ด ซื้อ จั ด จ้ำ ง ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยกำรปฏิบัติงำนที่รวดเร็ว โปร่งใส สำมรถตรวจสอบได้ อันจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ ป ฏิ บั ติง ำนและหน่ ว ยงำน ซึ่ง สำมำรถด ำเนิ นกำรเกี่ ย วกั บกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ งได้อ ย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนได้ และได้ทรำบลำดับควำมสำคัญของกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละปี
เทศบำลตำบลชีลอง จึงได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ 2560 ตำมรำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำย
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นำยสงบ สุขนำแซง)
นำยกเทศมนตรีตำบลชีลอง
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