
34.นางสาวสิริญา... 

รายงานการประชุม 
ตดิตามผลการดําเนนิงานและเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 4/2564 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. 
ณ ห้องประชมุกรมพฒันาทีด่นิ 1214 ชัน้ 2 

 
 

ผู้เขา้ประชุม 
1. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดี 
2. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ 
3. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดี ด้านวิชาการ 
4. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดี ด้านบริหาร 
5. นางสาวปภาดา ฟูรังสีโรจน ์ ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
6. นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7. นางปวีณา แสงเดือน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
8. นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
10. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
11. นายสมโสตถิ ์ ดําเนินงาม ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่
12. นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13. นางสาวสุมิตรา วัฒนา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
14. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
15. นายสถิระ อุดมศรี ผู้อํานวยการกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
16. นางนวลจันทร์ ชะบา (แทน) ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
17. นายสมศักด์ิ สุขจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ทีดิ่น 
18. นายบัญฑิต จันทรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม 
19. นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล ผู้อํานวยการกลุ่มพัสดุ กองคลัง 
20. นางสาวจาริณี กรรขํา ผู้อํานวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
21. นางสาวธัมญลักษณ์ เสือคง (แทน)ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน 
22. นางสาวสุนันท์ ไวยพาลี ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
23. นางนิตา อยู่อ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 
24. นายบุญชู อัญญะโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
25. นางเพ็ญศรี กลางทัพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน 
26. นางสาวมาริษา ร่มฉัตรเวทย ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทาํแผนที ่
27. นางสุกัญญา กสิกรณ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
28. นางพัชรินทร์ ทะวงษ์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
29. นางนวรัตน์ จันทรพิทักษ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
30. นางวัลจรีย์ ระมั่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
31. นางสุวรรณา สุดตานา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
32. นายสุภาพ เงินแจ้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
33. นางสาวกมลทิพย์ จันทร์วงกลม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
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34. นางสาวสิริญา แก้วงาม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
35. นางสาวชลินทร อารีโกเศศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวพัชรา อุ่นผัด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
2. นางสาววนิดา สุขาบูรณ ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. นางสุมลมาลย์ จงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวมีนา มิ่งขวัญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่
5. นางสาวอรปรียา ช่ังดวงจิตต์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม 
6. นายพัลลภ หงส์เจริญไทย นักสํารวจดินชํานาญการ กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
7. นายพงษกร เกิดกูล เจ้าหน้าที่เผยแพร่ สํานักงานเลขานุการกรม 
8. นายสนธยา สวุณิช เจ้าหน้าที่ห้องประชุม สํานักงานเลขานุการกรม 
9. นางสาวเบญญาภา ดีแนบเนียน เจ้าพนักงานการเงินและบญัชชํีานาญงาน กลุม่งบประมาณ กองคลัง 
10. นางปัทมา ดาดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
11. นางสาวจตุพร เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน กลุ่มพัสดุ กองคลัง 
12. นางจิราพร ปาปะไพร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
13. นายสาโรช สายทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14. นายถิรายุทธ์ จงปรีเปรม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 1. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย  

 2. งบประมาณที่โอนจัดสรรไปให้แล้วต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ เนื่องจากสํานักงบประมาณจะพิจารณา
ยอดงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายของกรมพัฒนาที่ดินก่อนที่จะโอนจัดสรรมาให้เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าอาจจะได้
เงินจัดสรรไม่ครบตามงบประมาณที่รับได้อนุมัติ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย 

 3. ในปีงบประมาณ 2565 ขอให้ กองแผนงานและกองคลัง เตรียมการและวางแผนเกี่ยวกับงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จะได้รับ 

 4. งานก่อสร้าง เช่น บ้านพัก โรงจอดรถ และงานก่อสร้างทั่วไป ให้หน่วยงานจัดทําคําขอรับงบประมาณ
ล่วงหน้า ไม่ควรใช้เงินเหลือจ่ายในการดําเนินงาน 

 5. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทําปุ๋ยหมัก ควรหาวิธีและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาดําเนินการแทน
วิธีการเดิม 

 6. ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าไปดูเว็ปเพจและช่วยกันตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ซึ่งมีผู้โพสสอบถามไว้ 

มตทิีป่ระชุม :รับทราบ 
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วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 

 -  

 มตทิีป่ระชุม :รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3 ติดตามผลการดาํเนินงานและเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 3.1 ติดตามผลการดําเนินงาน (กผง.) 

 กองแผนงานให้หน่วยงานสรุปผลการดําเนินงานส่งให้กองแผนงาน 

 มตทิีป่ระชุม :รับทราบ 

 3.2 ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.) 

 ผอ.กลุ่มงบประมาณ กองคลงั แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 3.2.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 งบบุคลากร
เบิกจ่าย 831.1849 ล้านบาท คิดเป็น 75.72 % งบดําเนินงานเบิกจ่าย 673.9162 ล้านบาท คิดเป็น 53.07 % 
งบลงทุนเบิกจ่าย 1,613.3500 ล้านบาท คิดเป็น 76.30 % งบรายจ่ายอ่ืนเบิกจ่าย 0.5062 ล้านบาท คิดเป็น  
7.46 % งบอุดหนุนเบิกจ่าย 0.9089 ล้านบาท คิดเป็น 97.33 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นได้ 3,119.8662 ล้านบาท คิด
เป็น 69.49 %  

 3.2.2 ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย
สูงสุด คือ สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ เบิกจ่ายได้ 95.57 % และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตํ่าสุด คือ สถานีพัฒนา
ที่ดินนครนายก 45.63 % ขอให้หน่วยงานช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

 3.2.3 วัสดุการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายสารเร่ง พด. , ปูน
มาร์ล , หินปูนฝุ่น , โดโลไมท์ ให้ทันตามระยะเวลาในสญัญา 

 3.2.4 โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 40,000 บ่อ 
และเพิ่มเติม 4,562 บ่อ เร่งรัดให้ หน่วยงานดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในระบบแล้วเสร็จ 

 3.2.5 รายการงบลงทุนทุกรายการ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เร่งดําเนินการจัด
ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กองคลังดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณกลับคืนกรมพัฒนาที่ดิน 

 มติที่ประชุม :รับทราบ  

 3.3 การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว.89 (กค.) 

 กองคลังได้แจ้งเวียนหนังสือการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว 89 ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม :รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

 ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงาน บริหารงบประมาณที่เหลืออยู่โดยเร็ว ทั้งการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้
เกิน 70 % และอีก 30 % ภายใน เดือน กรกฎาคม 2564 

 มติที่ประชุม :รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น 

 

 

 

  
  (นางสาวสิริญา  แก้วงาม)                               (นางสาวจาริณี  กรรขํา) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


