
   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. ร.ต.อ.พชรพล  พงศ์จ านง  แทน ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายพุทธชาติ  สามงาม    แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
5. นางสาวสุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร  แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา 
6. นางสาวนาตยา อุดร   แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

7. นางสาวระพีพรรณ มีโภคา   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

8. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว  แทน ผู้อ านวยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2    
9. นายภูวดล  ค าบุญเลิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
10. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
11. นางสาวดาราวรรณ จอมเกาะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
12. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
13. นางกรคณา  ลืออดุลย์  ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
      เฉียงเหนือตอนล่าง 1 
14. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
15. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท) 
2. พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
3. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
3. นายรฐนนท ์  ไชยสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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4. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
5. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
6. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศักดิส์ิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมาย 
   ให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
 ติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 
 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือข้อความใดที่ เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
 ข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพ่ือ
 ด 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 8 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  368,985,386.14 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 80.17) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่ 3 
      กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 7,712,940 บาท (ร้อยละ 2.09) 

295,801,332.90 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 73,184,053.24 
5. เงินพับไป 13,001,813.86 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

 
    (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

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

งบกลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  173,728,450.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  157,008,367.83 
3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 87.23) เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 5,222,163.63 บาท (ร้อยละ 3.01)  

151,535,759.91 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 5,479,194.04 
5. เงินพับไป 16,713,496.05 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 เรื่องผลการด าเนินโครงการ/เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) งบจังหวัด 
เลขานุการ         จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 13 กิจกรรม 47 
 รายการ  งบประมาณ ทั้ งสิ้ น  392 ,931,000 บาท  มี ผลการด าเนิ นการ ณ  วันที่  
  8 กุมภาพันธ์ 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 33,450,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 2.82) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
    3 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1,332,972.32 บาท (ร้อยละ  
    0.12)     
    (ร้อยละ 0.33) 

11,089,216.32 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 381,773,185.29 
5. เงินเหลือจ่าย 50,000 

             

  (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

 ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) 
              จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวม 3 โครงการ 22 กิจกรรม/รายการ งบประมาณทั้งสิน้ 
 121,064,870 บาท มีผลการด าเนินการ ณ วนัที่ 8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 49,975,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 13.24) เท่ากับเมื่อวันที่  
    3 กุมภาพันธ์ 2564 

5,438,399.84 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 116,101,470.16 
5. เงินเหลือจ่าย 25,000 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่องติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
 นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ                 
 พ.ศ. 2564 (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา) 
   
เลขานุการ   วันนี้ เชิญหน่วยด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
   นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะจังหวัด 
   นครราชสีมา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีก่อนหน้า รายงานผลการด าเนิน 
   โครงการ เรียงตามล าดับ ดังนี้                     

  1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ทสจ.นม          งบการจัดตั้งฝายอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ที่8 เพ่ือส่งเข้ากรมระดับกระทรวงของกรมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศจัดชื้อ    
จัดจ้างปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

ผู้แทน สสจ.นม 2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  ในเรื่องของเอกสารการเงินก าลังเร่งด าเนินการเงินทั้งหมดจ านวน 48,000 บาท

ยังเหลือในเรื่องของสปอตวิทยุจะเร่งด าเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
ประธาน เร่งรัดเรื่องการเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

 2) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

        ไม่เข้าร่วมประชุม 

 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

  ไม่เข้าร่วมประชุม 
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 4) โครงการชลประทานนครราชสีมา 

ผู้แทน ชป.นม  (งบจังหวัด)ปี64 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 22 โครงการ จ านวน 246 ,500,000 
บาท ปัจจุบันการท าข้อผูกพันได้ทั้งสิ้น 16 โครงการ คงเหลือ 6 โครงการอยู่ระหว่างการ
จัดหา จะสามารถท าข้อผูกพันภายในเดือน มีนาคม 2564 ส่วนงานการด าเนินการเองเริ่ม
มีการจัดชื้อวัสดุแล้ว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

ผู้แทน ทล.นม 5) ทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

  งบจังหวัด 2 โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว 1 โครงการ เริ่มสัญญา 27 มกราคม
2564 สัญญาครบ 15 วันประกาศเร่งรัดงาน 

  งบกลุ่มจังหวัด 2 โครงการ ลงนามสัญญาวันที่  26 มกราคม 2564 อีก 1 
โครงการลงนามสัญญาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ท า PO แล้ว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

 6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 

ผู้แทน ทล2 นม  งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุนทด-หนองกราด ได้ผ่านการท า
ประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมแล้ว  กรมทางหลวงได้มอบอ านาจมาทางส านักทางหลวงที่ 
10 รอขั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้าง สาย2090 ทางขึ้นเขาใหญ่จะมีอยู่ 2 ช่วง กม.10 –กม.
11(งบจังหวัด)  กม.20 - กม.21 (งบกลุ่มจังหวัด) ได้ท าประชาพิจารณ์วันที่ 28 มกราคม 
2564ประชาชนเห็นชอบกับแผน การน าเสนอท าขยายด้านละ 3 เมตร ซึ่งทางพ้ืนที่จะได้
เป็นรูปแบบมาตรฐานโดยมีเกาะยกซึ่งตรงนี้จะมีขยับออกไปอีกข้างละ 6 เมตรจะกระทบ
กับเรื่องต้นไม้ จะเร่งด าเนินการท าหนังสือชี้แจงหาเหตุผลในการท าโครงการไม่ได้ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

 7) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทน วธ.นม  งบปี64 งานมหกรรมศิลปะ thailandbiennale korat 2021 งบประมาณทั้งสิ้น 
28,000,000 บาท การจ้างเหมาวงเงิน 27,017,900 บาท มีการประชุมคณะกรรมการ 
TOR วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดท ารายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1-3 มีนาคม 2564 จะเผยแพร่ลงระบบ วันที่ 4-19 จะเป็นการ
จัดชื้ อจั ดจ้ างผ่ านระบบ PPP จะลงนามได้ ผู้ รับจ้ าง 16  เมษายน งบประมาณ 
27,000,000 บาท ที่ด าเนินการเองจะเป็นการอบรมผู้ปฏิบัติการผู้น า ท้องถิ่นได้จัดท า
แผนการอบรมไว้ 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 
มิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 137,340บาทจะเริ่มลงนามสัญญา
เดือนมีนาคม 2564 

ประธาน เร่งรัดด าเนินการ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
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 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้แทน มสท.  (งบกลุ่มจังหวัด) ช่วงด าเนินการอบรมครั้งที่ 1วันที่ 3 มีนาคม จะท าเรื่องขอยืมเงิน

ในสัปดาห์หน้า 

 14) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทนต ารวจภูธร  (งบกลุ่มจังหวัด) 1 โครงการได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเรียบร้อยสิ้นสุดวันที่ 19 
มีนาคม 2564 

         
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
    
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  

5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13/2564)  
เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ดังนั้น จึงขอเชิญ  
   คณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วม 
   ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางสาว 
   บุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

……………………………………………………………………… 
 
 

 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.        
              
 
 

 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


