
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และผ่านระบบ Zoom Meeting

กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

2

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
และผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง 

ที่ช่วยให้การด าเนินงานเสร็จสิ้นด้วยดี



ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

3

การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
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3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ



ค ำสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพสัด ุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

มอีงคป์ระกอบ 13 คณะ กรรมการ จ านวน 26 ทา่น  13 หน่วยงาน   ( แต่งตัง้ ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2565 )

อ ำนำจหน้ำท่ี

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการรบั-จา่ยพสัดุ ความถูกตอ้งของพสัดุคงเหลอื ช ารดุ เสือ่มสภาพ สญูไป หรอืไม่จ าเป็นตอ้งใช ้
ในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตรวจสอบ งวดตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564-30 กนัยายน 2565

3. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

2. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปีงบประมาณ 2565 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบการรบั-จา่ยพสัดุฯ

5

ระเบียบวาระที่ 3.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
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ระเบียบวาระที่ 3.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (ต่อ)
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1) รายงานตรวจนับที่ดินคงเหลือ
2) รายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือ
3) รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือ
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ระเบียบวาระที่ 4.1  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ 

ล าดับ
ประเภทที่ดิน/
เอกสารสิทธิ์

สถานที่ตั้ง จ านวน
(แปลง)

เนื้อที่ (ไร-่งาน-ตรว.)

1 ที่ราชพัสดุ หน่วยงานส่วนกลาง 1 35-2-32
2 ที่ราชพัสดุ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า ฯ 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (สังกัด กวจ.)
1 573-0-03

รวมทั้งสิ้น 2 608-2-35

รายงานตรวจนับที่ดินคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565
หน่วยงาน ส่วนกลาง และศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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ระเบียบวาระที่ 4.1  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ 

รายงานตรวจนับอาคารและสิ่งปลูกสร้างคงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565
หน่วยงาน ส่วนกลาง และศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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ระเบียบวาระที่ 4.1  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ 
รายงานตรวจนับครภุัณฑ์คงเหลือประจ าป ีพ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส่วนกลาง และศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา

รวม 20,184 รายการ
ใช้งานได้ปกติ 19,797 รายการ

ช ารุด 183 รายการ

เสื่อมสภาพ 51 รายการ

ส่งคืน 153 รายการ

ครุภัณฑ์ทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน
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ระเบียบวาระที่ 4.1  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ 
รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส่วนกลาง และศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวม 20,184 รายการ

จ านวนครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงาน
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ระเบียบวาระที่ 4.1  สรุปรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ 
รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส่วนกลาง และศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รวม 20,184 รายการ

จ านวนครุภัณฑ์แยกตามประเภท



13

ระเบียบวาระที ่4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจ าปี 2565

1. ตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจ และจ านวนที่นับได้จริงไม่ตรงกัน 
2. ไม่ไดร้ายงานผลรวมในแต่ละแบบฟอร์ม
3. ลายเซ็นไม่ครบ
4. การตรวจเช็ครายการในเอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไม่ตรงกัน
5. ไม่ได้รายงานวันที่ส่งคืนในช่องหมายเหตุ 
6. บันทึกข้อความต้องมีจ านวนรายการทั้งหมด รายการปกติ ช ารุด 
เสื่อมสภาพ และส่งคืน 
7. แบบฟอร์มที่ 2 ไม่ได้รายงานรวมที่ฝ่ายบริหาร
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ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แจ้งการตรวจสอบแก้ไขเอกสาร



ระเบียบวาระที ่5.1 แจ้งการตรวจสอบแก้ไขเอกสาร
คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ

บันทึก
ข้อความ

ตาราง
ลายเซ็น

บน ล่าง

คณะที่ 
1

กกจ.

1. นางสาวนริศรา  อนุวงศ์วรเวทย์ ส านัก อธพ. รธพ.บร. รธพ.วก. รธพ.ปก.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษ (ศปพ.)

√ √ √

2. นางสาวธัญญาภรณ์ สายกระสุน

คณะที่ 
2

ศทส.

1. นายวีระ  ปะทะขีนัง ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) √
2. นายธนพัฒ  พรหมทา

คณะที่ 
3

กทช.

1. นางสาวสุมาลี  กลางสุข กองการเจ้าหน้าท่ี (กกจ.)
2. นางสาวดารารัตน์  โฮตาก้า

คณะที่ 
4

กวจ.

1. นางจุฑารัตน์  รัตนปัญญา ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.)

√
2. นางสาวสมจินต์  วานิชเสถียร

คณะที่ 
5

กผง.

1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวารุณี  ชุตินันทกุล ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผน
ที่ (สสผ.)

√

2. นายกีรติกร  ฤทธิเกรียง

คณะที่ 
6

กสด.

1. นางสาววิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ กองนโยบายและแผนการใ ช้ที่ ดิ น 
(กนผ.)

√ √ √ √

2. นางสาวจารุณี  หนูมาก

คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ
บันทึก

ข้อความ

ตาราง
ลายเซ็น

บน ล่าง

คณะที่ 
7

สวพ.

1. นายโอชิษฐ์  ศิริจานุสรณ์ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
(กวจ.)

√
2. นายชูเกียรติ  แซ่ปึง

คณะที่ 
๘

สสผ.

1. นางสาวกมลวรรณ อุบลดี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช.) √
2.นายธนบดี ภักดีสังข์

คณะที่ 
9

กค.

1. นางสาววิภา เอี่ยมพรรัตน์ กองแผนงาน (กผง.) √ √ √ √
2. นางสาวรุ่งรวี ทรงอภิวัฒน์กุล

คณะที่ 
10

กนผ.

1. นางลักษิกา  ไชยศิลป์   กองคลัง (กค.) √ √ √ √
2. นางสุภัทรานันต์ สวดโสม   

คณะที่ 
11

สวด.

1. นายชัยสิทธ์ิ  วัฒนาวังจงสุข ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(สวพ.)

√ √ √ √
2. นายสุทธิศักดิ์  สุทธิพันธุ์

คณะที่ 
12

กพร.

1. นางพัชชานันท์ พันวา ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(สวด.)

√
2.  นางสาวณัฐญา มานะกิจ

คณะที่ 
13

สลก.

1. นางสาวนันทวรรณ หม่นมั่น กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
(กสด.)2. นางสาวสริตา ช่ืนใจ

หมายเหตุ : แจง้แกไ้ขรายการท่ีไม่มีเครื่องหมาย √ 15
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ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพสัด ุประจ ำปี 2565

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำท่ีก ำหนด
1. ประชุมคณะกรรมกำรฯ ประจ ำปี 2565 ครัง้ท่ี 1/2565 4 ต.ค. 2565 
2. เจ้ำหน้ำท่ีพสัดขุองแต่ละหน่วยงำนส่งเอกสำรกำรตรวจรบั-จ่ำยพสัด ุ(รำยงำนครภุณัฑค์งเหลือ
ประจ ำปี) ให้กลุ่มบริหำรสินทรพัย์

ภำยในวนัท่ี 21 ต.ค. 2565

3. คณะกรรมกำรฯ ประสำนขอรบัเอกสำรรำยงำนฯ ท่ีกลุ่มบริหำรสินทรพัย ์(เบอรโ์ทร 1241, 1260) 21-31 ต.ค. 2565 
4. คณะกรรมกำรฯ ประสำนงำนกบัฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไปของ กอง/ส ำนัก ท่ีรบัผิดชอบ เพ่ือเข้ำตรวจ
ครภุณัฑ ์และส่งรำยงำนกำรตรวจรบั-จ่ำยพสัด ุประจ ำปี 2565

1 – 25 พ.ย. 2565

5. ประชุมคณะกรรมกำรฯ ประจ ำปี 2565 ครัง้ท่ี 2/2565 เพ่ือเสนอร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรรบั-
จ่ำยพสัด ุประจ ำปี 2565

14 ธ.ค. 2565

6. สรปุรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรรบั-จ่ำยพสัด ุประจ ำปี 2565 เสนอกรมฯ 19 ธ.ค. 2565
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YOU 


