
9. นายศุภากร... 

รายงานการประชุม 
ตดิตามผลการดําเนนิงานและเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3/2564 

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุกรมพฒันาทีด่นิ ชั้น 2 

 
 

ผู้เขา้ประชุม 
1. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ 
2. นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
3. นางสาววนิดา สุขาบูรณ ์ (แทน) ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
4. นายวีระชัย ป้ันจีน (แทน) ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5. นางนิตา อยู่อ่อน (แทน) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
6. นายสมโสตถิ ์ ดําเนินงาน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่
7. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
8. นางจันจิรา แสงสีเหลือง (แทน) ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
9. นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อํานวยการกลุ่มสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม 
10. นายบัญฑิต จันทรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม 
11. นางสาวธัมญลักษณ์ เสือคง (แทน)ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน 
12. นางสาวจาริณี กรรขํา ผู้อํานวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
13. นายสุภาพ เงินแจ้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
14. นางเพ็ญศรี กลางทัพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน 
15. นางสุวรรณา สุดตานา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
16. นางนวรัตน์ จันทรพิทักษ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
17. นางวัลจรีย์ ระมั่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
18. นางสุกัญญา กสิกรณ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
19. นางอนงค์ ไล้เลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทาํแผนที ่
20. นางพัชรินทร์ ทะวงษ์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
21. นางสาวจตุพร เพชรนุ้ย (แทน)ผู้อํานวยการกลุ่มพัสดุ กองคลัง 
22. นางสาวกมลทิพย์ จันทร์วงกลม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
23. นางสาวสิริญา แก้วงาม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 

 
ผูท้ี่ไม่เขา้ประชุม 
     1.  นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม 
     2.  นายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
     3.  นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
     4.  นางจันทร์เพ็ญ สาภจิตร ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      5.   นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเ์พื่อการพัฒนาที่ดิน 
      6.   นายสถิระ อุดมศร ี ผู้อํานวยการกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
     7.  นายสมศักด์ิ สุขจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
      8.   นางสาวสุนันท ์ ไวยพาล ี ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
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9   
3.1 ผลการ... 

      9.  นายศุภากร รอดเรืองศักด์ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ว่าที่ร.ต.พีรวิชญ ์ หาระมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
2. นางสาวโชติรส เสียดขุนทด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองสํารวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน 
3. นางสาวปรัชมา ชูมี กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
4. นางชุติมณฑน์ ยศกันโท พนักงานธุรการ ส 4 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
5. นางสาวพรรณี พะโยม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
6. นางสาวมีนา มิ่งขวัญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไป สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่
7. นางสาวชุติมา ราชาตัน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สํานักรองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ 
8. นางลักษิกา ไชยศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
9. นางพิชญาณ ป้องวิเชียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม 
10. นายศรีศักด์ิ ธานี ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 
11. นายยุรพันธ์ ประพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร ์ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
12. นายธนพัฒ พรหมทา เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร ์ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
13. นายนราศักด์ิ วันทอง สํานักงานเลขานุการกรม 
14. นายพงษกร เกิดกูล เจ้าหน้าที่เผยแพร่ สํานักงานเลขานุการกรม 
15. นางสาวสุภากร ดีปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการกรม 
16. นางจิราพร ปาปะไพร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
17. นางปัทมา ดาดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
18. นางสาวเบญญาภา ดีแนบเนียน เจ้าพนักงานการเงินและบญัชชํีานาญงาน กลุม่งบประมาณ กองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ

หน่วยงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย   

มตทิีป่ระชุม :รับทราบ 

วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 -  

 มตทิีป่ระชุม :รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3 ติดตามผลการดาํเนินงานและเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผอ.กลุ่มงบประมาณ กองคลงั แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
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 3.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบบุคลากร
เบิกจ่าย 554.4347 ล้านบาท คิดเป็น 67.35 % งบดําเนินงานเบิกจ่าย 408.3973 ล้านบาท คิดเป็น ๔๓.๖๒ % 
งบลงทุนเบิกจ่าย 972.8891 ล้านบาท คิดเป็น 45.43 % งบรายจ่ายอ่ืนเบิกจ่าย 0.0838 ล้านบาท คิดเป็น 1.49% 
งบอุดหนุนเบิกจ่าย 0.9089 ล้านบาท คิดเป็น 97.33 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นได้ 1,936.7138 ล้านบาท คิดเป็น 
49.56 % กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจ่ายอยู่ในลําดับที่ 7 จาก 15 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 3.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งหน่วยงานที่
มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เบิกจ่ายได้ 90.22 % และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตํ่าสุด คือ 
สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา 12.27 % จึงขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตํ่ากว่า 58 % ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

 3.3 วัสดุการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายสารเร่ง พด. , ปูนมาร์ล , 
หินปูนฝุ่น , โดโลไมท์ ให้ทันตามระยะเวลาสัญญา 

 3.4 โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 40,000 บ่อ 
และเป้าหมายเพิ่มเติม 4,562 บ่อ กองคลังโอนจัดสรรไปแล้ว 4,412 บ่อ คงเหลือยังไม่ส่งผลทั้งสิ้น 150 บ่อ 
เร่งรัดให้หน่วยงานท่ียังไม่ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างเร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลให้กองคลังโอนจัดสรรให้
หน่วยงาน เพื่อที่หน่วยงานจะได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในระบบต่อไป 

 3.5 รายการงบลงทุนทุกรายการ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เร่งดําเนินการจัดส่งผล
การจัดซื้อจัดจ้างให้กองคลังดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ 

 มติที่ประชุม :รับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

 ผอ.กลุ่มงานงบประมาณ กองคลัง เร่งรัดการเบิกจ่ายในที่ประชุม ดังนี้ 

 4.1 โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2564  

 4.2 โครงการวิจัยฯ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 ถ้าเบิกไม่ทันปีงบประมาณต้องทํา
เรื่องขอขยายเวลาส่งไปยังกองแผนงานก่อนสิ้นงบประมาณ 60 วัน 

 4.3 งบลงทุน ถ้าหน่วยงานมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ ที่ทางกองคลังโอนจัดสรรไปให้ต้องทําเรื่อง
แจ้งคืนเงินงบประมาณมายังกองคลัง เงินเหลือจ่ายดังกล่าวไม่สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้ ต้องทําเรื่องขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง ขอกรมพัฒนาที่ดินก่อน จึงจะนําไปใช้ได้ 

 มติที่ประชุม :รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น 

 

 

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


