
 
  รายงาน 

การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
          2. นางสมฤทัย  มีแสงนิล แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 

  3. ร.ตอ. พัชรพล  พงศ์จ านงค ์ รอง.สว.ภ.จว.นม. 
 4. นายพุทธชาดิ  สามงาม  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
 5. นายไชยนันท์  แสงทอง  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
 6. นางสายสุดา  พานย้อย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์ นม. 

  7. นายสมเกียรติ  สุสัณพูลทอง ผอ.สนง.ทสจ.นม 
 8. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครราชสีมา 
 9. นายนพพริษฐ์  วสันต์บ้งงึ้ม ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน 
 10. นางพนิดา  บุญญรัตนสิร ิ ตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
 11. นางสาวสวุรรณ ี กมลสุทธิไพจิตร นักวิชาการคลังช านาญการ ส านักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา 
 12. นายธนิต  จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
 13. นางอนง์นาฎ  คุณวิเศษ  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ สนง.พมจ.นม 
 14. นางสาวเกษรา สามปร ุ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์หม่อนไหมพระเกียรติฯ 
 15. นางอังศุนัชฐา ศิริพงศวัฒนา นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ สสว.4 นม. 
 16. นายสมเกียรต ิ รื่นกลีบ  เจ้าพนักงานป่าไม้อาสุโส สนง.ทสจ.นม. 

 17. ร.อ. มนสั  ศรีชุม  นักติดตามและประเมินผล สล.พมพ.ทภ.2  
  18. นางสาวฉววีรรณ แปลกระโทก  นักวิชาการวฒันธรรมช านาญการ 

19. นางสาวภัทรกันย์ ฤทธิ์รุ่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน  
  20. นางสาวระพีพรรณ มีภาโค  นวค.นโยบายและแผนช านาญการ ทสจ.นม.  

20. นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
21.  นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์ นวค.นโยบายและแผนช านาญการ 
22. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
23. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการ 
                                ส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
 โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา
 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 2 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือ
 ข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับ ขอให้ที่ประชุม
 แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
  3.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เลขานุการ           (1) งบจังหวัด 

       จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 53 กิจกรรม/รายการ 

 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
                                
 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  
/งบกลุ่มจังหวัด.... 

 
 

งบจังหวัด (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  369,092,166.59 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ65.29) 
      เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
      25,496,954.02 บาท (ร้อยละ 4.24) 

249,383,629.78 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 119,750,747.37 
5. เงินพับไป 12,852,822.85 
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 (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เลขานุการ                    จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 3 โครงการ 28 กิจกรรม/รายการ   
                               โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

งบกลุ่มจังหวัดฯ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  173,728,450.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  157,008,367.83 
3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 80.41) 
    เท่ากับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

139,693,606.31 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 17,321,347.64 
5. เงินพับไป 16,713,496.05 

ที่ประชุม  รับทราบ 

            3.2 เรื่องผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) งบจังหวัด 
เลขานุการ         จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 13 กิจกรรม 47  รายการ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 392,931,000 บาท มีผลการด าเนินการ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 
  

ผลการด าเนินการ จ านวน 
(รายการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ 47 392,931,000 
2. จังหวัดตรวจ/เสนออนุมัติ 46 382,931,000 
3. อนุมัติโครงการ 34 277,431,000 
4. ยืมเงินด าเนินโครงการ 2 1,177,100 
5. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง 1 3,470,000 
6. ประกาศผู้ชนะ 1 3,470,000 
7. ลงนางในสัญญา 1 3,470,000 
8. ด าเนินโครงการ 4 15,910,200 
9. เบิกจ่าย 1 226,800 

 

   

/2) งบกลุ่มจังหวัด 
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  (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

 ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) 
              จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
 เหนอืตอนล่าง 1 รวม 3 โครงการ 22 กิจกรรม/รายการ งบประมาณทัง้สิ้น 121,064,870 บาท 
 มีผลการด าเนนิการ ณ วนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 ผลการด าเนินการ จ านวน 
(รายการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ 21 209,128,670 
2. จังหวัด เสนอให้กลุ่มจังหวัดอนุมัติ 21 209,128,670 
3. กลุ่มจังหวัดอนุมัติโครงการ 14 55,446,470 
4. จังหวัดมอบอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง 10 54,486,120 
5. ยืมเงินด าเนินโครงการ - - 
6. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง - - 
7. ประกาศผู้ชนะ - - 
8. ลงนามในสัญญา - - 
9. ด าเนินโครงการ - - 
10. เบิกจ่าย - - 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่องติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
 นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ                 
 พ.ศ. 2564 (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา) 
   
เลขานุการ  วันนี้ เชิญหน่วยด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและ    
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะรวม 
   19 หน่วยงาน ดังนี้ 

   
 
 

/1) ส านักงาน... 
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 1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง.ทสจ.นม             ได้รับเงินงบประมาณ 1 กิจกรรม เรื่องการจัดท าฝายต้นน้ าเพ่ือสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดิน 
 ได้รับเงินงบประมาณ 550 ฝาย จ านวน 3,000,000 ล้านบาท การด าเนินการอยู่ระหว่างการ
 เร่งรัดที่จะไปก าหนดจุดที่ตั้งของฝายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมามีพายุท าให้ฝายมีการ
 เปลี่ยนแปลงจึงต้องไปก าหนดจุดให้ชัดเจนอีกครั้ง ก าหนดจัดประชุมวันที่ 23 พฤศจิกายน 
 2563 เพ่ือสรุปที่ตั้งทั้งหมด มีการด าเนินการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ 
 ในช่วงวันที่ 26 และ 29 พฤศจิกายน 2563 และจะสรุปเรื่องเสนอขออนุญาตพ้ืนที่จากกรมป่า
 ไม้ วางเป้าหมายจะได้รับอนุญาตก่อนสิ้นปี จะเบิกจ่ายไม่เกินเดือนมีนาคม 2564  

 2) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง. ทกจ.นม.           ได้ด าเนินการแล้วกิจกรรมงานเทศกาลเที่ยวพิมายได้ด าเนินการแล้วเสร็จแล้วอยู่ใน
 ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมตรุษจีนโคราช จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 เริ่มท า ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน เป็น   อีบิตดิ้ง  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัด
 นครราชสีมา Sport City  และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมา
 สู่ความเป็นเลิศ ได้เตรียมประชุมคณะท างานของทีมวอลเลย์บอล เราจะด าเนินการได้ในไตรมาส
 ที่ 2 เดือนมกราคม 2564   

 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

     ไม่เข้าร่วมประชุม 

 4) ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ปค.นม        ได้รับอนุมัติโครงการ 1 โครงการ เป็นโครงการเสริมสร้างความม่ันคงระดับหมู่บ้าน ไ ด้ รั บ
 อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้  

 5) กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา  
   ไม่เข้าร่วมประชุม 

 6) โครงการชลประทานนครราชสีมา     
ผู้แทน ชป.นม.   โครงการมหกรรมพืชสวนโลก จ านวน 2 รายการ จุดที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้รับ

อนุมัติแล้ว 9 รายการงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และ 3 รายการงาน ได้ประกาศในระบบ
แล้ว เหลือ 6 รายการงาน และจะเร่งประกาศการจัดชื้อจัดจ้างต่อไป 

 7) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.วธ.นม        ได้รับงบประมาณ 28,000,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการ (Thailand biennale Korat 

2021)  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะมีการประชุมหารือปรับรายการเสนอเข้าคณะกรรมการ 
กบจ.ในสัปดาห์หน้านี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะประกาศ TOR และสามารถลงนาม
สัญญาได้ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 

  
/8) ส านักงาน... 
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 8) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.พาณิชย์ นม.       มีงบจังหวัด 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ
 อาหารปลอดภัย (Korat FoodEx)งบประมาณ 1,000,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัด
 ชื้อจัดจ้างจะประกาศเชิญชวนในเดือน พฤศจิกายน ส่วนโครงการกลุ่มจังหวัด โครงการการ
 พัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มี 2กิจกรรม คาดว่าจะประกาศ
 ได้ในเดือน พฤศจิกายน โครงการนี้อยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนกิจกรรม กับ กบก. ซึ่งเสนอ
 หนังสือไปแล้ว และได้รับหนังสืออนุมัติ โครงการ 2 กิจกรรม แต่ได้รับการโอนเงินมา 
 1,500,000 บาท ขั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้างจะต้องท าอย่างไร 

 9) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
   ไม่เข้าร่วมประชุม 

 10) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.   ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดท าแผนใน
 เรื่องของตามระเบียบการจัดชื้อในระบบ ภายในอาทิตย์หน้าราคากลางจัดชื้อจัดจ้างในระบบ
 จะเสร็จทั้ง 2 โครงการ 

 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ผู้แทน มทส.           ได้รับโครงการกลุ่มจังหวัด โครงการศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและ
 ป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์ โครงการอยู่ระหว่างรออนุมัติ การด าเนินงานจะ
 เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าการดูแลป้องกันและการรักษา การออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ด้าน
 โภชนาการผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับโรคความดัน ไต เป็นการรวบรวมข้อมูลท าสื่อ ช่วง
 เดือนธันวาคม - มกราคม 2564 ลงพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย จะจัดอบรม ใ น ช่ ว ง
 เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ทั้งหมด 6 พื้นที่ 

 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้แทน ม.ราชภัฏนครราชสีมา       ได้รับการบริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน MICE 
 City กิจกรรมแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลัก 1.กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการของ Convention 
 Visitor Bureau (CVB) จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 
 2563 อยู่ในขั้นตอนด าเนินการจัดท าเอกสารส่งเบิกจ่าย 2.กิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบ
 สนับสนุนจากพ้ืนที่ (Local Support) อยู่ในส่วนการยืมเงินจังหวัด งบกลุ่มจังหวัดอยู่ใน ระหว่าง
 การด าเนินการขั้นตอนการท าเรื่อง อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ประกาศจัดชื้อจัดจ้างได้ในช่วงเดือน
 มกราคม 2564        

  

 

/13) มหาวิทยาลัย... 
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 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ผู้แทน มทร.           (งบกลุ่มจังหวัด) จัดท า TOR จัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติโครงการและ
 เสนออธิการบดีอนุมัติและประกาศ TOR       
      (งบกลุ่มจังหวัด) ส่งขออนุมัติโครงการแล้ว มีการขอเสนอตัวเช่าตัวอินเตอร์เน็ตแล้ว                
 ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ใช้ พบปัญหาตัวเช่าอินเตอร์ที่เข้าถึงยาก รออนุมัติด าเนินโครงการให้
 แล้วเสร็จก่อน และจะปรับตัวชิ้นงานที่สามารถให้ใช้ในลักษณะไม่จ าเป็นที่ต้องอาศัยของ
 อินเตอร์เน็ตและยังเพ่ิมประสิทธิภาพได้เท่าเดิม  

เลขานุการ   ในกรณีถ้าเปลี่ยนแปลงโครงการต้องส่งให้ทางจังหวัดตรวจสอบก่อน ว่ามีผลกระทบต่อ
 กลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ ต้องเข้าหารือในประชุม ก.บ.จ. ด้วย 

ประธาน   มีการส ารวจพื้นที่ ที่ได้รับอินเตอร์เข้าไม่ถึงมีการพ้ืนที่ มีทั้งหมดกี่พ้ืนที่อยากทราบจ านวน 

 14) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทน พมจ.นม.           ส่งขออนุมัติด าเนินโครงการแล้ว      

 15 ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
           ไม่เข้าร่วมประชุม 
 16) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
           ไม่เข้าร่วมประชุม 

 17) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ต ารวจภูธร นม.            ได้รับจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเตือนภัยเพ่ือความปลอดภัยใน
 แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ อนุมัติโครงการเรียบร้อยและ และได้รับมอบอ านาจจาก
 จังหวัดแล้ว และอยู่ระหว่างข้ันตอนเตรียมเอกสารการขอยืมเงิน 

 18) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  
ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมฯ นม      ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 2 กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
 จัดการแปลงหม่อน กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงไหม อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ และจัดเตรียม
 คัดเลือกพ้ืนที่และเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ   

 19) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา 
ผู้แทน สสว.4 นม.            ได้ด าเนินการมอบอ านาจแล้ว และจะเนินการกิจกรรมที่ 1 อยู่ในระหว่างด าเนินการ                    
 ในกิจกรรมแรกจ าด าเนินโครงการในช่วงเดือนธันวาคม ในส่วนกิจกรรมที่ 2 จะด าเนินการในช่วง
 เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ และกิจกรรมที่ 3 จะด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม  

มติที่ประชุม รับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปฏิบัติ 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2564)  

เลขานุการ                      การประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตรงกับวันพุธที่                 
   25 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเชิญคณะกรรมการ และคณะท างานฯ               
   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่  25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น.                                    
   ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา      
มติที่ประชุม เห็นชอบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้ง 
               5.2 เรื่องแจ้งมติ ครม. เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้อง 

   1) มาตรการการคลังด้านค่าใช้จ่ายภาครัฐ ทางมติ ครม. วันที่ 4 พฤศจิกายน  2563  
   ได้ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
   ไตรมาสที่ 1 ภาพรวมของการเบิกจ่ายร้อยละ 32 ของงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายลงทุน 
   รอ้ยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ าร้อยละ 36 ของงบประมาณรายจ่าย
   ประจ า ในไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมร้อยละ 54 ของงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายลงทุนร้อยละ 
   45  ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ าร้อยละ 57 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า 
   ในไตรมาสที่ 3 ภาพรวมร้อยละ 77 ของงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายลงทุนร้อยละ 65                 
   ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ าร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า                
   ในไตรมาสที่ 4 ภาพรวมร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายงบลงทุนร้อยละ 100 
   ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ าร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า 
   2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 (Front Load) หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้าน
   การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
   ดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาด
   เล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ การจัดการ
   ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการ
   แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นส าคัญ 

   3) หน่วยงานที่ได้รับประมาณ พ.ศ. 2564 ทางส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ  
   สังคมแห่งชาติ ได้จัดท าระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) จะประกอบด้วยระบบ
   ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายและผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และใช้ใน
   การติดตามด าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการน า
   ข้อมูลในผลการด าเนินการต่าง ๆ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการนี้จังหวัดได้จัด
   อบรมชี้แจงให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือจัดสรร
   งบประมาณ บันทึกข้อมูลลงในระบบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.                              
   ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งแล้ว ขอให้หน่วยงานที่ได้รับ 
   จัดสรรงบประมาณ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรบ ตามก าหนดดังกล่าว    
 

/มติที่ประชุม…. 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา 09.00 น. 
 

 
 
 

                 
                                           (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

                      (ลงชื่อ)     อสิตรา  รัตตะมณี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                            (นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี) 
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


