
 
  รายงาน 

การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
          2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 3. นางสมฤทัย  มีแสงนิล แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 
 4. นายพุทธชาดิ  สามงาม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา     
 5. นางสาวฉลีววรณ แปวกระโทก นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  
 6. นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 

  7. นางสาวระพีพรรณ มีภาโค  นวค.นโยบายและแผนช านาญการ ทสจ.นม.  
 8.  นายสชุาต ิ  ไชยวงศ ์  สัตว์แพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์ นม.   
 9.  นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง นายช่างชลประทานอาวโุส ชป.นม.    
 10. นายอิสรภาพ  ภาษศร ี  หัวหน้า IDF มทส. 
 11. นางพนิดา  บุญญรัตนศิร ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
 12. นายธนิต  จิตละมัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
 13. นางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ พมจ.นม  
 14. ร.อ. มนสั  ศรีชุม  นักติดตามและประเมินผล สล.พมพ.ทภ.2  
 15. นางสายสุดา  พานย้อย  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์ นม. 
 16. นายสมเกียรต ิ รีบแสง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  

 17. นางกนกพันธ ์ เลิศวราดิเรก เจ้าพนักงานการเงนิช านาญการ  
18.  ร.ท. โยธิน  กลิ่นบุหงา จนท.ธุรการ กอ.รมน. นม 
19. นายวิทวัส  เกาจ าปา  เจ้าหน้าที่ มทส. 
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 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการ 
                                ส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
 โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา
 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 1 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือ
 ข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับ ขอให้ที่ประชุม
 แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

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

  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 53 กิจกรรม/รายการ 
 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
                                
 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  
 
 
 

/งบกลุ่มจังหวัด.... 
 

 

งบจังหวัด (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  369,647,986.02 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 61.05) 233,211,250.83 
4. ยังไม่เบิกจ่าย 136,478,945.83 
5. เงินพับไป 11,631,336.10 
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(2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                              ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 10 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) 139,693,606.31 
4. ยังไม่เบิกจ่าย 17,321,347.64 
5. เงินพับไป 15,834,115.38 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการ 3.2 เรื่องผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) งบจังหวัด 
              จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 13 กิจกรรม                  
 46 รายการ งบประมาณทั้ งสิ้น 392 ,931,000 บาท มีผลการด า เนินการ ณ วันที่                          
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  

ผลการด าเนินการ จ านวน 
1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ 36 
2. จังหวัดตรวจ/เสนอนุมัติ 32 
3. อนุมัติโครงการ 26 
4. ยืมเงินด าเนินโครงการ - 
5. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง - 

 

  (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 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 

/ผลการด าเนนิ.... 
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ผลการด าเนินการ จ านวน 
1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ  21 
2. จังหวัด เสนอให้กลุ่มจังหวัดอนุมัติ 21 
3. กลุ่มจังหวัดอนุมัติโครงการ 13 
4. จังหวัดมอบอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง 2 
5. ยืมเงินด าเนินโครงการ - 
6. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง - 

  

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 านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง.ทสจ.นม             ได้จัดตั้งคณะท างานในการขออนุญาตใช้พ้ืนภายในสัปดาห์หน้าอาจจะเรียบร้อย และ
 กิจกรรมประชุมประชาคมพ้ืนที่ช่วงนี้อยู่ระหว่างการส ารวจพ้ืนที่ มีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในจุดที่
 มีน้ าท่วมสูง เบื้องต้นมีการส ารวจฝายมีขนาดกว้างขึ้นจาก 3 เมตร เป็น 5 เมตร ระหว่างตามจุด                 
 ไม่สามารถด าเนินการตามเส้นทางได้ อาจจะขอขยับพ้ืนที่ ให้ไปอยู่ในพ้ืนที่ 8 สาย ที่ได้ขออนุมัติ
 ไว้กับเส้นทางอ่ืนที่สามารถด าเนินการได้        

 2) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง. ทกจ.นม.             ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม ด าเนินการแล้วกิจกรรมงานเทศกาลเที่ยว 

 พิมายได้ด าเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว กิจกรรมตรุษจีนโคราช กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา        
          กีฬาจังหวัดนครราชสีมา Sport City  และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัด 

          นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ ได้เตรียมประชุมคณะท างาน ก าหนด วัน เวลา อยู่ในขั้นตอน 

          ระหว่างด าเนินการ                                   

 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทน สนง. สสจ.นม              โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2563 

 
 

/ที่ท าการปกครอง.... 
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 4) ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ปค.นม      โครงการเสริมสร้างความม่ันคงระดับหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย 32 อ าเภอ อ าเภอละ 100 คน                     
 งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท การอบรมโครงการจะแล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 1   
 ส่งแบบค าขออนุมัติโครงการให้ทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว  

 5) กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน กอ.รมน. นม                ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมเสริมสร้างการปกครอง ในระบอบ 
  ประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ได้รับ
  งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
     แผนการด าเนินการโครงการเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และ
  เพ่ิมเติมให้ความรู้ในการเลือกตั้ง จัดอบรม 10 รุ่นๆ ละ 140 คน จ านวน 10 วัน  
  กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มต าบลเสี่ยงที่ขาดความรู้ด้านธรรมนูญ ได้รับการพิจารณาจาก    
     คณะกรรมการจังหวัดฯ พร้อมจะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนด ไม่เกิน 
     ไตรมาส 2        

 6) โครงการชลประทานนครราชสีมา     
ผู้แทน ชป.นม.   โครงการมหกรรมพืชสวนโลก จ านวน 2 รายการ ด้านสถาปัตยมีการออกแบบให้

สอดคล้องกับงานของเรา เนื่องจากสถาปัตยของส านักงานโยธาธิการยังออกแบบไม่แล้วเสร็จ                 
ในส่วนของโครงการชลประทานขอออกแบบและด าเนินการเองได้ไหม ในส่วนการขอใช้พ้ืนที่ป่า
ฝากทางส านักงานจังหวัดด้วย 

เลขานุการ   ในกรณีโคกหนองรังกาการขออนุมัติพ้ืนที่ยังไม่มีการอนุมัติ ในส่วนของแผนผังมีการ
ประชุมร่วมกับ สสตน. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแบบมาแล้วจะใช้เป็นแบบ 
Presentation เท่านั้นไม่มีการปรับแบบให้เรามาด าเนินโครงการ ในส่วนที่จะด าเนินการโครงการ
จะต้องประสานงานกับทางส านักงานโยธาธิการ เพ่ือที่จะเอาแบบในส่วนของผังงานบริหาร
จัดการเพ่ือจะด าเนินโครงการได้ 

 7) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.วธ.นม       ได้รับการจัดสรรโครงการ  จ านวน 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะได้รับ

งบประมาณทั้งสิ้น 28,000,000 บาท ได้มีการปรับแผนเนื่องจากมีการเลื่อนวันเปิดกิจกรรม
จากวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่  9 กรกฎาคม 2564 การเตรียมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
มีการปรับแผนใหม่ ทางส านักงานวัฒนธรรมจะมีการประชุมคณะท างาน ซึ่งจะมีการด าเนินการ
ต่าง ๆ ขั้นตอนอยู่ระหว่างด าเนินการ Tor เสร็จเรียบแล้ว  

  
 
 

/ส านักงาน... 
 
 



-6- 
 
 8) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.พาณิชย์ นม.        ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
 และอาหารปลอดภัย (Korat FooDEx) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท แผนการ
 ด าเนินการ เป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย แสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจภายในงาน จะจัดงาน
 ในช่วงเดือนเมษายน อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จะประกาศในเดือนพฤศจิกายน  

                    ท าสัญญาในเดือนมกราคม                     
ผู้แทน สนง.พาณิชย์ นม.       (งบกลุ่มจังหวัด) ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร

และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท จัดงาน
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่สองจัดงาน (Foodex) ร่วมกับหอการค้า 
ช่วงเดือนพฤษภาคม อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จะประกาศในเดือนพฤศจิกายน ขั้นตอนการ
ร่าง Tor เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

                     ท าสัญญาในเดือนมกราคม                     

 9) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
ผู้แทน ทล.นม. ที่ 2                ไม่เข้าร่วมประชุม 

 10) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.  ไม่เข้าร่วมประชุม     

 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ผู้แทน มทส.            ได้รับจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมบริหารสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อน                       
  จ.นครราชสีมา ด้าน Smart City ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,430,800 บาท เพ่ือสร้างการ
  รับรู้ประชาสัมพันธ์ และใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรม ด้าน Smart City แผนการด าเนินการ
  จัดอบรม และจัดนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน จัดอบรม 4 ครั้ง ในเดือน
     มกราคม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  
 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้แทน ม.ราชภัฏ       ไม่เข้าร่วมประชุม 

 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ผู้แทน มทร.            ไม่เข้าร่วมประชุม     

 14) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทน พมจ.นม.            ขออนุมัติด าเนินการเรียบร้อยแล้วและเตรียมพ้ืนที่ด าเนินการกลุ่มเป้าหมาย จะ
 ด าเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก  
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 15 ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.ปศ.นม            (งบกลุ่มจังหวัด) ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก อนุมัติโครงการ
 เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการขอใช้เงินยืมในไตรมาสแรก 
 16) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.สหกรณ์ นม            ไม่เข้าร่วมประชุม 

 17) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ต ารวจภูธร นม.            ไม่เข้าร่วมประชุม 

 18) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  
ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมฯ นม        ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 19) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา 
ผู้แทน สสว.4 นม.            ได้ด าเนินการมอบอ านาจแล้ว และจะเนินการกิจกรรมท่ี 1 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2564)  

เลขานุการ                      การประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตรงกับวันพุธที่                 
   18 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเชิญคณะกรรมการ และคณะท างานฯ               
   ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น.                                    
   ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา      
มติที่ประชุม เห็นชอบ และฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้ง 
               5.2 เรื่อง (ถ้ามี) ........................................................................................................................  

ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออ่ืน ๆ จึงขอปิดการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา 09.00 น. 
 

 

                 
                                           (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                           (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

                      (ลงชื่อ)     อสิตรา  รัตตะมณี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                            (นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี) 
   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 



 
 


