
คณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565
เวลา 09.30-12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting



เอกสารตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. pdf ค าส่ังกรม
2. แบบฟอร์ม 2-5
3. Excel รวมผลแต่ละ 

แบบฟอร์ม
4. Word บันทึกข้อความ

รายงานผลการตรวจฯ
5. สไลด์บรรยาย

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

2คณะกรรมการ
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ

ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรบั-จำ่ยพสัดุ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มอีงคป์ระกอบ จ ำนวน 26 ทำ่น  13 หน่วยงำน   ( แต่งตัง้ ณ วนัที ่25 สงิหำคม 2565 )

อ านาจหน้าท่ี

1. ตรวจสอบกำรรบัจำ่ยพสัดุ งวดตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2564-30 กนัยำยน 2565 วำ่ถูกตอ้งหรอืไม ่

2. ตรวจนบัจ ำนวนพสัดุทีม่อียูใ่นหน่วยงำน ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 วำ่มพีสัดุคงเหลอืถูกตอ้งตำมทะเบยีนคุมทรพัยส์นิทีไ่ด้
บนัทกึไวห้รอืไม่
3. จดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบพสัดุประจ ำปี เสนออธบิดกีรมพฒันำทีด่นิภำยใน 30 วนัท ำกำร โดยนบัตัง้แต่วนัเริม่
ด ำเนินกำรตรวจสอบพสัดุ
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

บรรยำยควำมรูเ้รือ่ง 
“แนวทำงกำรตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพสัดุ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565”

โดย นำงธนภร ฉิมพดั
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรสนิทรพัย์
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

กำรแบ่งหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรบั-จำ่ยพสัดุ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ระยะเวลาในการด าเนินการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565

รายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลาท่ีก าหนด
1. จดัประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี 2565 ครัง้ท่ี 1/2565 4 ตลุาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
2. เจ้าหน้าท่ีพสัดขุองแต่ละหน่วยงานส่งเอกสารการตรวจรบั-จ่ายพสัด ุ(รายงานครภุณัฑค์งเหลือ
ประจ าปี) ให้กลุ่มบริหารสินทรพัย์

ภายในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2565

3. คณะกรรมการฯ ประสานขอรบัเอกสารรายงานฯ ท่ีกลุ่มบริหารสินทรพัย ์(เบอรโ์ทร 1241, 1260) 21-31 ตลุาคม 2565 
4. คณะกรรมการฯ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารงานทัว่ไปของ กอง/ส านัก ท่ีรบัผิดชอบ เพ่ือเข้าตรวจ
ครภุณัฑ ์และส่งรายงานการตรวจรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565

1 – 25 พ.ย. 2565

5. สรปุรายงานผลการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565 เสนอกรมฯ 16 ธนัวาคม 2565
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ระยะเวลาในการด าเนินการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565

รายละเอียดการด าเนินการ
ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65

4 21 21-31 1-25 16

1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
2. เจ้าหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานส่งเอกสาร
3. คณะกรรมการฯ รับเอกสาร

4. คณะกรรมการฯ ตรวจรับ-จ่ายพสัดุ และส่งรายงาน
5. สรุปรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จา่ยพสัดุ เสนอกรมฯ
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การแบง่หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565

กอง/ส านัก รายชื่อกรรมการ
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) นางพัชชานันท์ พันวา

นางสาวณัฐญา มานะกิจ
2. ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) นางสาวนันทวรรณ หม่นมั่น

นางสาวสริตา ชื่นใจ
3. กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) นางสาวนริศรา  อนุวงศ์วรเวทย์

นางสาวธัญญาภรณ ์สายกระสุน
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) นายวีระ  ปะทะขีนัง

นายธนพัฒ  พรหมทา
5. ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ (สสผ.) นางสาวกมลวรรณ อุบลดี

นายธนบดี ภักดีสังข์
6. กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.) นางลักษิกา  ไชยศิลป์

นางสุภัทรานันต์ สวดโสม
7. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) นางจุฑารัตน์  รัตนปัญญา

นางสาวสมจินต์  วานิชเสถียร
8. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) นางสาวสุมาลี  กลางสุข

นางสาวดารารัตน์  โฮตาก้า
9. กองแผนงาน (กผง.) นายกีรติกร  ฤทธิเกรียง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  ชุตินันทกุล
10. กองคลัง (กค.) นาวสาววิภา เอี่ยมพรรัตน์

นางสาวรุ่งรวี ทองอภิวัฒน์กุล
11. ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.) นายโอชิษฐ์  ศิริจานุสรณ์

นายชูเกียรติ  แซ่ปึง
12. ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.) นายชัยสิทธิ์  วัฒนาวังจงสุข

นายสุทธิศักดิ์ สุทธิพันธุ์
13. กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.) นางสาววิไลลักษณ์  สรรสร้างเจริญ

นางสาวจารุณี  หนูมาก

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานที่รับการตรวจสอบ หน่วยงานผู้เข้าตรวจสอบ

1. ส านัก อธพ. รธพ.บร. รธพ.วก. รธพ.ปก.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษ (ศปพ.)

2. ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.)
3. กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
5. ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ (สสผ.)
6. กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.)
7. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
8. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.)
9. กองแผนงาน (กผง.)
10. กองคลัง (กค.)
11. ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.)
12. ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.)
13. กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.)
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรรบั-จำ่ยพสัดุ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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การรายงานผลการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และส่ง
รายงานการตรวจรับ-จ่ายพัสดุ ประจ าปี 2565

ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

ทุกแบบฟอร์ม ( แบบที่ 2-5 ) ส่งผลให้กับประธาน 
พร้อมลายเซ็น แบบละ 2 ชุด
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การรายงานผลการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565

ใช้งานได้ปกติ (นับได้)
- ของนัน้มีอยู่จริง และจ านวนครบถ้วน
- รหสัครภุณัฑ ์/ รหสัสินทรพัย ์ ถกูต้องตรงกบัท่ี     
รายงาน

- รหสัครภุณัฑต้์องติด Sticker  ให้เรียบร้อย

ส่งคืน - หน่วยงานได้ส่งคืนครภุณัฑแ์ล้ว 
(มีแนบส าเนาใบส่งคืนเป็นหลกัฐาน)

สญูหาย  - ไม่มีครภุณัฑใ์ห้ตรวจนับ (ตรวจไม่พบ)
- แนะน าให้หน่วยงานหาของให้เจอ หรือ 
หาใบเบิกหรือใบส่งคืน แนบหลกัฐานให้ชดัเจน 

ช ารดุ - ใช้งานไม่ได้ (ซ่อม ปรบัปรงุได้)

เส่ือมสภาพ - ใช้งานไม่ได้ (รอส่งคืน)
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การรายงานผลการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565

แบบฟอร์มที่ 2
แนะน าให้สรุปใน

ภาพรวมของกอง/ส านกั 
โดยใส่รายละเอียดใน

หมายเหตุว่าของอยู่ท่ีไหน
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แบบฟอร์มที่ 3 ต้องตรวจสอบการ
กรอกข้อมูล ช่อง รหัสสินทรัพย์ใน

ระบบ GFMIS และ ช่อง รหัส
ครุภัณฑ์ออนไลน์ให้ครบถ้วน

กรณีเป็นแอร์โครงการฯ 
ให้เจ้าหน้าที่พสัดุย้ายมารายงานใน

แบบฟอร์มที่ 5

การรายงานผลการตรวจสอบการรบั-จ่ายพสัด ุประจ าปี 2565
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)



THANK 

YOU 


