
 

ที่ ศธ 04301.01/479          โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
             ต าบลท่าศาลา   อ าเภอเมือง   
                   จังหวัดเชียงใหม่   50000 

 

      15  พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   

เรียน ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาเอกสารหลักฐานการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี             จ านวน  1  ชุด 

  ด้วย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่        

ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             

พ.ศ. 2560  หมวด 13  มาตรา 112 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ส่วนที่ 3 ข้อ 213  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

ที่ 1340/2560  ลงวันที่  24 สิงหาคม 2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ดังส าเนาเอกสารหลักฐานที่ได้มาส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายมงคล  กาเหว่า) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
   
 
 
 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
โทร : 053-247724 
 

 



 

ที่ ศธ 04301.01/480          โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
             ต าบลท่าศาลา   อ าเภอเมือง   
                   จังหวัดเชียงใหม่   50000 

 

      15  พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาเอกสารหลักฐานการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี             จ านวน  1  ชุด 

  ด้วย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่        

ได้ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             

พ.ศ. 2560  หมวด 13  มาตรา 112 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ส่วนที่ 3 ข้อ 213  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  

ที่ 1340/2560  ลงวันที่  24 สิงหาคม 2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ดังส าเนาเอกสารหลักฐานที่ได้มาส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายมงคล  กาเหว่า) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
   
 
 
 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
โทร : 053-247724 
 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่ .........................   วันที่   25  กันยายน  2564 
เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13  
มาตรา 112  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
หมวด 9 ส่วนที่ 3 ข้อ 213   ก าหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวด 1 ปีที่ผ่านมา  และ
ตรวจนับพัสดุประเภทคงที่เหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก
ของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือ   
ไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 

  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจ าปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่  1340/2560  ลงวันที่  24   สิงหาคม  2560  เรื่อง          
มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

  จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
1.  นายวินัย พลสิทธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววารุณี ธรรมขันธ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางเฟ่ืองฝน บุญทวี ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
4.  นางสาวจีรวรรณ   จินาฟู ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
5.  นายจักรพันธ์ คุณา ครู  กรรมการ 
6.  นายเอนก อินัง ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
7.  นางกฤษณา   บุญหล่อ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
จึงเรียนมา/.... 

 
 
 



 
-2- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่ 
      (นางสาวกฤษณา  พิมพ์ศรี) 
 

 
 

 
 
 

 
 
     ลงชื่อ........................................... 
             (นายมงคล  กาเหว่า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

ลงชื่อ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     (นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ที ่117 / 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

……………………………………………………… 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 112 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และข้อ 213 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1340/2560  ลงวันที่  24 
สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มี
รายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุประจ าปี โดยให้ท าการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 
1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวัน
เปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่ม
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ดังนี้ 
 

1.  นายวินัย พลสิทธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววารุณี ธรรมขันธ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางเฟ่ืองฝน บุญทวี ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
4.  นางสาวจีรวรรณ   จินาฟู ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
5.  นายจักรพันธ์ คุณา ครู  กรรมการ 
6.  นายเอนก อินัง ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
7.  นางกฤษณา   บุญหล่อ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่าง
สูงสุดโดยเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ต้ังแต ่  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 
 

 สั่ง ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 
  

         (นายมงคล   กาเหว่า) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่  ..............................    วันที่  27  ตุลาคม   2564 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  2564 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

  ตามท่ีได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ท าการตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ 
ในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทคงท่ีเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ
ในวันเปิดท าการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้           
ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน  30 วันท าการ นั้น 
  บัดนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามค าสั่งโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที ่117/2564  
ลงวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564    ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

1. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชี
พัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ปรากฏว่าถูกต้อง 

2. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ในวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 พัสดุคงเหลือมีอยู่
ตรงตามบัญชีและทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

3. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ไม่มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 
              (นายวินัย   พลสทิธิ์) 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
           (นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์) 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
             (นางเฟ่ืองฝน  บุญทวี) 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
           (นางสาวจีรวรรณ  จนิาฟู) 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
            (นายจักรพันธ์   คุณา) 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
               (นายอเนก   อินัง) 

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
..................................................................................... 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการและเลขานุการ 
            (นางกฤษณา  บุญหล่อ) 
 

(ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่ 
        (นางสาวกฤษณา  พิมพ์ศรี) 
 

                                   - ทราบ 
                                   - รายงาน สตง. 
 

(ลงชื่อ)................................................... 
(นายมงคล   กาเหว่า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

(ลงชื่อ)..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         (นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ) 



 


