
 

     บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลนาสาร      
ท่ี   นศ  78402.01/                วันที ่   20  กันยายน  2550 
เรื่อง    แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ  ประจําป  2550 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
1.  เร่ืองเดิม   

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2538 
และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.  2544  ขอ  76  กําหนดไววา  กอนสิ้นเดือนกันยายนทกุป  ใหประธาน
กรรมการบริหารแตงตั้งเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมิใชเจาหนาที่พสัดุคนหนึ่งหรือหลายคนตาม
ความจําเปน  เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  ปกอนจนถึงวันที่  30  กันยายนปปจจุบนั  
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวนัสิ้นงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวนัแรกของ
เดือนตุลาคมเปนตนไป  วาการรับจายถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มี
พัดสุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  แลวให
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายในสามสิบวันทาํการนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้น 

    เมื่อประธานกรรมการบริหารไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว       ใหปดประกาศ
รายงานดังกลาว  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ      พรอมกับสงสําเนา
รายงานผานอาํเภอไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดนิหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดนิภูมิภาคแลวแตกรณี    จํานวน   
1 ชุด   
  2.  ขอเท็จจริง 
       ขณะนี้อยูในชวงเดือนกนัยายน  2550        

 3.  ระเบียบ/กฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2538  

และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2544  ขอ  76       
  4. ขอเสนอ  

        เพื่อใหการตรวจสอบพัสดุ  ประจําป  2550  เปนไปตามระเบียบของทางราชการ  เห็นควร
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ประจําป  2550   ดังรายชื่อที่เสนอมานี้ 
 
 

2/1.นายกนกพล... 
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       1.  นางลาวัณย  ธนะบรรณ ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.นาสาร เปนประธานกรรมการ 
 2.  พ.จ.อ.วิรุจน  แมนเทวฤทธิ์ ตําแหนง  นิตกิร เปนกรรมการ  
 3.  นางสาวสุกญัญา  ทองสุข ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ เปนกรรมการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

      (ลงชื่อ) 
       (นางกัญจารยี     ไชยชาญ) 
                                เจาพนกังานพัสดุ 3/เจาหนาที่พัสด ุ

ความเหน็หวัหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                           (ลงชื่อ)                                          
       (นางจริยา  ไชยโย) 
                                                                                     หวัหนาเจาหนาที่พัสด ุ
                                                                          วันที.่..................................................  
ความเหน็ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
..................................................................................................................………………………………... 
............................................................................................................................................…………….. 
      (ลงชื่อ) 
                                                                                    (นายอธิคม  อนันตธนวิทย) 
             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 

    วันที่......................................................... 
 

ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
.....................................................................................……………………………………………………... 
.....................................................................................................................................………………….. 

                   (ลงชื่อ) 
       (นายอาคม    กุมภวรรณ) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
                                                                วันที่....................................................... 
 
 
 
 



 
 
 
 
      

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
ที่               /2550 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ประจําป  2550 
………………………………… 

 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  
2538  และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 3  พ.ศ.  2544  ขอ  76  จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ประจําป  2550 
ดังนี ้

1.  นางลาวัณย  ธนะบรรณ ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.นาสาร   เปนประธานกรรมการ 
 2.  พ.จ.อ.วิรุจน  แมนเทวฤทธิ์ ตําแหนง  นิตกิร            เปนกรรมการ 

3.  นางสาวสุกญัญา  ทองสุข ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ          เปนกรรมการ  

ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
1.  ตรวจสอบการรับ-จายพสัดุ  ตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2549  ถึงวันที่  30  กันยายน  2550  และ

ตรวจนับพัสดทุี่คงเหลือวามกีารรับ-จาย  ถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีหรือไม 
2.  ตรวจสอบวามีพัสดุไดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  สูญหาย หรือไมจําเปนตองใชหรือไม  เพราะเหตุใด 
3.  ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2550  เปนตนไป  แลวรายงานผลการ

ตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  ภายในสามสิบวันทําการนับแตวนัเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสด ุ
 

  ทั้งนี้    ตั้งแตวนัที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2550   เปนตนไป 
 

ส่ัง   ณ  วันที่   20   เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2550 
 
 

 
                              (นายอาคม    กุมภวรรณ) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
      

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
ที่               /2550 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับพสัดุ 
………………………………… 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาสาร  จะดาํเนินการสอบหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2549  ขององคการบริหารสวนตําบลนาสารที่ชํารุด จํานวน 5 รายการ เสื่อมคุณภาพ 2 รายการ 
และสูญหาย 27 รายการ 

1.  นางลาวัณย  ธนะบรรณ ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.นาสาร   เปนประธานกรรมการ 
 2.  พ.จ.อ.วิรุจน  แมนเทวฤทธิ์ ตําแหนง  นิตกิร            เปนกรรมการ 

3.  นางสาวสุกญัญา  ทองสุข ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ          เปนกรรมการ  

ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
1.  ตรวจสอบการรับ-จายพสัดุ  ตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2549  ถึงวันที่  30  กันยายน  2550  และ

ตรวจนับพัสดทุี่คงเหลือวามกีารรับ-จาย  ถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีหรือไม 
2.  ตรวจสอบวามีพัสดุไดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  สูญหาย หรือไมจําเปนตองใชหรือไม  เพราะเหตุใด 
3.  ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2550  เปนตนไป  แลวรายงานผลการ

ตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  ภายในสามสิบวันทําการนับแตวนัเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสด ุ
 

  ทั้งนี้    ตั้งแตวนัที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2550   เปนตนไป 
 

ส่ัง   ณ  วันที่   20   เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2550 
 
 

 
                              (นายอาคม    กุมภวรรณ) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
 
 
 
 
 
         


