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รายงานการประชุม 
ตดิตามผลการดําเนนิงานและเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 5/2564 

วันพฤหสับดทีี ่2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชมุกรมพฒันาทีด่นิ ชั้น 2 

(โดยประชุมแบบ Conference และประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน ์
ผ่านแอปพลเิคชั่น Zoom Cloud Meeting) 

 
 

ผู้เขา้ประชุม 
1. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดี 
2. นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
3. นายสมโสตถิ ์ ดําเนินงาม ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่
4. นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
5. นางสาวปาจรีย์ ศุภมิตรมงคล ผู้อํานวยการกลุ่มพัสดุ กองคลัง 
6. นางสาวจาริณี กรรขํา ผู้อํานวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
7. นางสาวสิริญา แก้วงาม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
8. นางสาวชลินทร อารีโกเศศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 1.1. งบประมาณเหลือจ่ายที่ของบสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน และจากงบประมาณหน่วยงาน ให้
หน่วยงานพิจารณานําไปใช้สําหรับช่วยเหลือเกษตรเป็นลําดับแรก  

 1.2. เรื่อง WFH ให้กองการเจ้าหน้าที่ ช่วยกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กําหนดอย่างเคร่งครัด  

มตทิีป่ระชุม :รับทราบ 

วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 -  

 มตทิีป่ระชุม :รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผอ.กลุ่มงบประมาณ กองคลัง แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
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4.4. .... 

 3. 1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 งบบุคลากร
เบิกจ่าย 1,022.6658 ล้านบาท คิดเป็น 93.17 % งบดําเนินงานเบิกจ่าย 976.3920 ล้านบาท คิดเป็น 76.65 % 
งบลงทุนเบิกจ่าย 1,880.7044 ล้านบาท คิดเป็น 88.99 % งบรายจ่ายอ่ืนเบิกจ่าย 0.5062 ล้านบาท คิดเป็น  
13.37 % งบอุดหนุนเบิกจ่าย 0.9089 ล้านบาท คิดเป็น 97.33 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นได้ 3,881.1774 ล้านบาท 
คิดเป็น 86.45 %  

 3.2 ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
 - หน่วยงานส่วนกลาง แจ้งจะดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2564 และมีหน่วยงานแจ้งคืนงบประมาณ ดังนี้ 
      1) กองแผนงาน คืนงบประมาณ 2,000,000 บาท 
      2) กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน คืนงบประมาณ 1,200,000 บาท 
      3) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน คืนงบประมาณ 1,800,000 บาท 
      4) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มีคืนงบประมาณ แต่ขอกลับไปเช็คงบประมาณก่อน 
 - หน่วยงานส่วนภูมิภาค แจ้งจะดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2564 กรมพัฒนาที่ดิน ให้หน่วยงานจัดทํารายละเอียดรายการผูกพันและรายการที่ยังไม่ผูกพัน 

 มติที่ประชุม :  
  1. ให้หน่วยงานจัดทํารายละเอียดรายการผูกพันและรายการที่ยังไม่ผูกพัน ส่งกองคลังภายในวันที่ 2 
กันยายน 2564 
  2. หน่วยงานที่จะคืนงบประมาณ ให้ส่งกองคลัง ภายในวันที่ 2 กันยายน 2564 
  3. ให้หน่วยงานจัดทําแผนหญ้าแฝกที่คงเหลือ ส่งกองแผนงาน 

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

 ประธาน แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 4.1. ขอให้ทุกหน่วยงาน บริหารงบประมาณที่เหลืออยู่โดยเร็ว ทั้งการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน โดยให้
หน่วยงานต่างๆ จัดทํารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ผูกพันแล้ว , ส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ยัง
ไม่ผูกพัน และแจ้งยอดคืนเงินงบประมาณให้ทางกองคลัง ทราบภายในวันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 1 – 12 ต้องรับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดของตนเอง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดด้วย 

 4.2. การติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ กับหน่วยงาน ต้องให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตนั้นทราบด้วย 
เพื่อให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดของตนเองอย่างเคร่งครัด และสามารถ
ติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.3. เรื่องหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย หน่วยงานที่แจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากบ่อยังขุดไม่เสร็จ จึง
ไม่สามารถดําเนินการปลูกหญ้าแฝกได้ ขอให้หน่วยงานต่างๆ ปรึกษากันว่า มีหน่วยงานใดต้องการและสามารถ
ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกได้ ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่มีหญ้าแฝก โดยจัดทําแผนขอใช้หญ้าแฝกดังกล่าวได้ และให้
หน่วยงานต่างๆ บริหารจัดการหญ้าแฝกที่อยู่ในมือให้หมด ภายในเดือน กันยายน 2564 โดยเน้นการแจกจ่ายให้
เกษตรกร 
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 4.4. ให้ นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดี ด้านวิชาการ กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทํา
หน้าเว็ปเพจให้แต่ละหน่วยงานอัพเดรตข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น คู่มือพืชตามโครงการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจ
สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการของหน่วยงานตนเองได้  

 4.5. ขอให้หน่วยงานต่างๆ จัดทํารายงานคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้ทางกองคลัง เพื่อให้ดึงเงินกลับ
ส่วนกลางโดยเร็ว 

 4.6. นัดหมายประชุมครั้งต่อไป วันที่ 14 กันยายน 2564 

 มติที่ประชุม :รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น 

 

 

 

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


