
 
  รายงาน 

การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
************************ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางวันเพ็ญ  อ าพาส  คลังจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
          2. นางสมฤทัย  มีแสงนิล แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 

  3. ร.ต.อ. พัชรพล  พงศ์จ านงค ์ รอง.สว.ภ.จว.นม. 
 4. นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
 5. นางสาวฉวีวรรณ แปวกระโทก นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  
 6. นางสายสุดา  พานย้อย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์ นม. 
 7. นายสมเกียรติ  สุสัณพูลทอง แทน ผอ.สนง.ทสจ.นม. 
 9. นางสายชล  ยุทธพัฒน์ แทน เจ้าพนักงานธุรการ ทล.นม.ที่ 2 
 10. นายภูวดล  ค าบุญเลิศ นายช่างโยธาช านาญงาน ทช.นม   
 11. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครราชสีมา 
 12. นางสาวภัทรกันย์ ฤทธิ์รุ่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน 
 13. นางสาวดาราวรรณ จอมเกาะ เลขาโครงการ มทส. 
 14. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
 15. นางสาวสวุรรณ ี กมลสุทธิไพจิตร นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ สนง.คลัง นม.  
 16. นางสาวจีระนันท์ ศรีวงษ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการช านาญงาน กทจ.นม 
 17. นายธนิต  จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
 18. นางสาวพิญญ์พัชรี ตรีฉิมพลี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์หม่อนไหมฯ 

  19. นางสาวระพีพรรณ มีโภคา  นวค.นโยบายและแผนช านาญการ ทสจ.นม.  
  20. ร.อ. มนสั  ศรีชุม  นักติดตามประเมินผล สลพมพ.ทภ.2 

 20. นางกนกพันธ์ เลิศวราดิเรก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 22. นางสาวเมวิกา ดังใหม่  ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน 
 23. นางขวัญจิตต์ เกตุมะน้อย นักบริหารงานทั่วไป กอ.รมน.นม.  
 24. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 25. นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์ นวค.นโยบายและแผนช านาญการ 
 26. นางสาวฐิฑาพร ไพเราะ  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 26. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 27. นายจักรกฤษณ์  เสียงดัง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นางวันเพ็ญ อ าพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดประชุม
 ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการ 
                                ส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
 โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา
 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 4 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 25 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 23 พฤศจิกายน 2563 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
                                
 

 
 

/ 
 
 

  
 
 

/2) งบกลุ่มจังหวัด...  
 
 
   
   

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

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 65.88) 
      เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
      1,279,700 บาท (ร้อยละ 0.33) 

251,663,329.78 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 117,471,047.77 
5. เงินพับไป 12,852,822.85 
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 (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 23 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 81.96) 
    เท่ากับ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
    359,996 บาท (ร้อยละ 0.19) 

142,388,602.31 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 14,626,351.64 
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 23 พฤศจิกายน  2563 
  

ผลการด าเนินการ จ านวน 
(รายการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ 47 392,931,000 
2. จังหวัดตรวจ/เสนออนุมัติ 47 392,931,000 
3. อนุมัติโครงการ 46 382,931,000 
4. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง 1 3,470,000 
5. ประกาศผู้ชนะ 1 3,470,000 
6. ลงนางในสัญญา 1 3,470,000 
7. อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 4 15,910,200 
8. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 1 3,470,000 
9. ยืมเงิน/เบิกจ่าย 4 2,244,286 

 

   

/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 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 ผลการด าเนินการ จ านวน 
(รายการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ 22 121,064,870 
2. จังหวัด เสนอให้กลุ่มจังหวัดอนุมัติ 21 118,128,670 
3. กลุ่มจังหวัดอนุมัติโครงการ 15 55,865,670 
4. จังหวัดมอบอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง 15 55,865,670 
5. ยืมเงินด าเนินโครงการ - - 
6. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง - - 
7. ประกาศผู้ชนะ - - 
8. ลงนามในสัญญา - - 
9. ด าเนินโครงการ - - 
10. ยืมเงิน/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             ได้รับงบประมาณจังหวัด 1 รายการ การก่อสร้างฝายต้นน้ าเพื่อสร้างความชุ่มชื้น พ้ืนที่ 
 ที่ด าเนินการทั้งหมด 5 ลุ่มน้ าสาขา 8 ล าห้วยย่อย จ านวนทั้งหมด 550 ฝาย อยู่ในระหว่าง 
 ไปท าประชาคมเพ่ือที่จะรับฟังความคิดเห็นเพ่ือด าเนินการ ด าเนินการไปแล้ว 3 ลุ่มน้ าสาขา  
 เป็น 5 ล าห้วยย่อย เหลือเพียง 3 ล าห้วยย่อย อยู่ระหว่างนัดหมายเพื่อที่จะด าเนินการจาก 
 550 ฝาย ด าเนินการประชาคมไปแล้ว 350 ฝาย ชุมชนเห็นชอบ ขออนุญาตกรมป่าไม่ซึ่ง 
 จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเป้าหมายหลักของเราคือภายในเดือนมกราคม 2563 จะต้องได้รับ 
 อนุญาตและท าสัญญาให้เสร็จสิ้น 
 2) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง. ทกจ.นม.           ได้รับงบประมาณจังหวัด 4 กิจกรรม ได้รับมอบอ านาจและอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 
 ได้ด าเนินการ 1 กิจกรรมแล้วเสร็ จคือเทศกาลเที่ ยวพิมายจ านวน 3 ,470 ,000บาท       

คณะกรรมการจะประชุมตรวจรับกันที่เทศบาลอ าเภอพิมาย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จใน    ไตร
มาสที่ 1 จ านวนเงิน 3,470,000 บาท กิจกรรมงานตรุษจีนโคราชจ านวน 2,000,000 บาท 
ก าลังด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดชิ้อจัดจ้างอยู่ เจ้าหน้าที่ส านักงานไม่พอต้องขอจาก
หน่วยงานอ่ืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศเป็นการฝึกอบรม       
วางแผนจะท าในไตรมาสที่ 2 มีงบประมาณมา 400 ,000 บาท จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2563 กิจกกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬา Sport City เป็นการจ้างเหมาจะ
เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จทันปีงบประมาณ 

 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

     ไม่เข้าร่วมประชุม 
 4) ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  

ผู้แทน ปค.นม        ได้รับอนุมัติโครงการ 1 โครงการ เป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน
งบประมาณ  1 ,000 ,000 บาท งบประมาณลงอ าเภอทั้งหมดขณะนี้ มีการยืม 3 อ าเภอ      
ก าลังเร่งรัดให้ยืมเงิน จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563  

 5) กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน กอ.รมน.      ได้รับงบประมาณมาณ 1 โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การ 
 ด ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ด าเนินการไปแล้ว 2 รุ่น (ร้อยละ 20) ส่วนที่เหลืออีก 
 8 รุ่น เราจะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 ไตรมาสที่ 1 

 6) โครงการชลประทานนครราชสีมา     
ผู้แทน ชป.นม.   ได้รับงบประมาณจังหวัด 22 รายการงาน ปัจจุบันได้ขออนุมัติโครงการ 21 รายการงาน 
 ยังคงเหลือ 1 รายการงาน น าเข้าวาระประชุม กบจ.  โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าบ้าน 
 ซับชุมพล ได้รับอนุมัติโครงการทั้ง 21 รายการงาน อยู่ระหว่างประกาศจัดชื้อจัดจ้างเร่ง 
 ด าเนินการให้ไดข้้อผูกพันภายในเดือนธันวาคม 2563 
 

/ประธาน... 
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ประธานการประชุม      ส านักงบประมาณแจ้งมาในเรื่องของงบประมาณปี 2564 งบลงทุนจะต้องด าเนินการท า PO  
 จองเงินในระบบภายในเดือนมีนาคม 2564  เพราะรัฐบาลจะมี พรบ โอนงบประมาณกลับ 

เลขานุการ   1 รายการที่ส านักงานชลประทานน าเข้า กบจ. ที่ประชุมให้ไปสอบถามท่ีอ าเภอพ้ืนที่ที่เดิม 
 จะยินยอมให้เปลี่ยนหรือไม่ ถ้าไม่ยินยอมอาจจะต้องใช้พ้ืนที่เดิม  

                               7) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.วธ.นม   ในส่วนของงบจังหวัดได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จ านวน 

28,000,000 บาท มี 2 กิจกรรม คือการบริหารโครงการและการจัดงาน กิจกรรมการบริหาร
โครงการการประชุมเตรียมงานได้วางแผนประชุม 6 ครั้ง มีกิจกรรมที่เราเปลี่ยนแปลงเข้า กบจ. 
ไปแล้วคือการประชุมจากเดิม 3 ครั้ง จะเป็น 6 ครั้ง ในส่วนที่เราก าหนดไว้ประชุมครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ
ตัวศิลปินและพ้ืนที่ที่จะมาจัดตั้งผลงานทั้ง 70 ชิ้นงานและรายละเอียดอ่ืนๆ จึงขอเลื่อนไปเป็น
ภายในเดือนธันวาคม 2563 จะประชุมครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จ ในส่วนของการจัดจ้างน าเข้า กบจ.
เนื่องจากลดระยะเวลาเหลือ 9 เดือน ตอนนี้ด าเนินการรับสมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 
2563 กิจกรรมที่ต้องมีการจัดจ้าง TOR ประมาณ 15 TOR โดยประมาณ ก าลังด าเนินการร่าง 
TOR ประมาณ 80% เนื่องจากว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกต้องใช้ข้อมูลมาเปรียบเทียบใน
การท า TOR จะด าเนินการให้แล้วเสร็จด าเนินการลงนามสัญญาภายในเดือน มกราคม 2564 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 งบกลุ่มจังหวัด จ านวน 300,000 บาท ก าหนด
วันประชุมภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะท างาน ก าหนดอบรมวันที่ 12 – 15 
มกราคม 2564  

ประธาน ส าหรับส านักงานวัฒนธรรม TOR ที่ท าได้และลงนามสัญญาไดใ้ห้ท าก่อน       

 8) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.พาณิชย์ นม.       มีงบจังหวัด 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ
 อาหารปลอดภัย (Korat FoodEx)งบประมาณ 1,000,000 คาดว่าจะน าร่าง TOR เพ่ือเผยแพร่ 
 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 งบกลุ่มจังหวัดได้รับทั้งหมด 300,000 บาท ได้รับอนุมัติโครงการ 
 1,500,000 บาท เนื่องจากต้องไปท าขออนุมัติจัดชื้อจัดจ้างกรรมการใหม่ คาดว่าจะเสนอ 
 พิจารณาเห็นชอบร่าง TOR และราคากลางได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ก าหนดให้ผู้ประกอบ 
 การส่งมาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563  

 9) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
ผู้แทน ทล.2                         ได้รับงบจังหวัด 2 รายการ งบกลุ่มจังหวัด 1 รายการ รวมทั้งหมด 30,000,000 บาท 

อยู่ระหว่างการมอบอ านาจจากส านักงานทางหลวงที่ 10  งบกลุ่มจังหวัดได้รับการอนุมัติแล้ว 

 10) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.    งบจังหวัดอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางในระบบคาดว่าจะอนุมัติราคากลางในวันนี้ 
 และจะประกาศเชิญชวนในสัปดาห์นี้  งบกลุ่มจังหวัดรอการอนุมัติโครงการ แต่จัดท าราคาไว้รอ

แล้วเพราะว่าไม่ต้องท าในระบบ คาดว่าจะลงนามสัญญาทันภายในเดือนธันวาคม 2563 
เลขานุการ ในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดของทางส านักงานหลวงชนบทได้รับการอนุมัติแล้ว 2 โครงการ 

/11) มหาวิทยาลัย…. 
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 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ผู้แทน มทส.           มี 1 โครงการกลุ่มจังหวัดรอโครงการอนุมัติและอยู่ในช่วงหารือในการจัดประชาสัมพันธ์ 
 กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ ส่วนงบจังหวัดติดภารกิจไม่ได้มา 

เลขานุการ งบกลุ่มจังหวัดอยู่ในระหว่างการเสนออนุมัติโครงการ 
 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ผู้แทน ม.ราชภัฏนครราชสีมา     ไม่เข้าร่วมประชุม                                                           

 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ผู้แทน มทร.         งบกลุ่มจังหวัด การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับยังแก้ตัวขออนุมัติได้ท าเรื่องเข้าแผนการจัดชื้อ 
 จัดจ้างของมหาวิทยาลัย ท าประกาศTOR รออนุมัติและสามารถท่ีจะประกาศ TOR เพราะเชิญ 
 ชวนบริษัทที่คุยราคากลางทั้งสองส่วนคือจัดชื้อพัสดุและจัดจ้างไว้ก่อน จะต้องลงนามเสร็จภายใน 
 สิ้นเดือน และได้ของเพ่ือไปพบเครือข่ายไม่เกินกลางเดือนมกราคม งบกลุ่มจังหวัด รอการอนุมัติ 
 โครงการทางกลุ่มจังหวัดแจ้งว่าจะส่งอนุมัติให้ภายในวันนี้ จะเร่งด าเนินการในส่วนของการจัดชื้อ 
 14) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน พมจ.นม.           ไม่เข้าร่วมประชุม      

 15 ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
          ไม่เข้าร่วมประชุม 
 16) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
           ไม่เข้าร่วมประชุม 
 17) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ต ารวจภูธร นม.            ได้รับจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเตือนภัยเพ่ือความปลอดภัยใน
 แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ อนุมัติโครงการเรียบร้อยและ อยู่ระหว่างรอหนังสือมอบ
 อ านาจจาก ผบตร. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและได้เตรียมกลุ่มเป้าหมายประชุมคณะกรรมการ
 และคณะท างาน ประสานงานการจัดชื้อจัดจ้าง และท าการยืมเงินต่อไป 

 18) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  

ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมฯ นม      งบกลุ่มจังหวัด 1 โครงการ การฝึกอบรมในเกษตรกรเป้าหมาย 200 ราย อยู่ระหว่าง 
 การเตรียมพ้ืนที่และคัดเลือกเกษตรกรคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 เพราะต้องแยก 
 ออกเป็นหลายรุ่น รุ่นละ 20 คน อยู่ระหว่างคัดเลือก 6 – 7 อ าเภอ  
ผู้แทน สสว.4 นม.       ไม่เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการ                      งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10 ล้าน มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 279,686 บาท 

   มีหน่วยอื่นร่วมด้วยคือปกครองจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัด 
 
 

/ ประธานการประชุม... 
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ประธานการประชุม      งบจังหวัดกรณีการจัดท าควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตาม พรบ.วินัยการเงิน 

   การคลังและก็ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส านักงานจังหวัดและส านักงานคลังจังหวัดจะเป็น 

   เลขานุการร่วมกันอยากให้มีการจัดอบรมไม่เฉพาะส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค 34 หน่วย 
   แต่ให้จัดทั้งหมด 194 หน่วย ในเรื่องของการควบคุมภายในจะได้ท าเป็นในภาพรวม 

   ของจังหวัด อยากให้ท าโครงการของบเรื่องนี้ 
เลขานุการ  จะน าเรียน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และหัวหน้าส านักงานจังหวัดต่อไป 

 
  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2564)  

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  
             จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วมใน 

    วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ  
    ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
                                 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

              
                                           (ลงชื่อ)      สุกัญญา เศษวงค ์           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวสุกัญญา เศษวงค)์ 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


