
  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
4. นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
5. นายบุญช่วย  สมอหมอบ  แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายภูวดล  ค าบุญเลิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
7. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  
8. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสาวอสริยา เคียงวิมลรัตน์  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
12. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
13. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์  นวค.นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา 
2. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
3. พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
4. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
5. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
9. หัวหน้างานการเงินและบัญชี กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  นายช่างชลประทานอาวุโส 
2. นางสายชล  อุทัยวัฒน์  พนักงานธุรการ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาที่ 2 
3. นางสายพิณ   เล็งก าปัง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
4. นางสาวชุลีพร  ชมโคกกรวด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
5. นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรไพ   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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6. นายรฐนนท ์  ไชยสิทธิ์   นวค.นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
7. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
8. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
9. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   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 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
 ติดตาม โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 
 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
 ข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับ 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 11 มกราคม 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  369,155,584.66 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 70.64) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่ 23 
      ธันวาคม 2563 จ านวน 1,177,877 บาท (ร้อยละ 0.49) 

260,789,729.78 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 108,364,854.88 
5. เงินพับไป 12,832,615.34 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

(2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 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 83.57) เท่ากับ เมื่อวันที่ 23                
    ธันวาคม 2563 จ านวน 800,000 บาท (ร้อยละ 0.55) 

145,188,516.06 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 11,826,437.89 
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  งบประมาณทั้งสิ้น 392 ,931,000 บาท มีผลการด าเนินการ ณ วันที่ 11 
 มกราคม 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 3,470,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 2.11) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
   23 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,279.040.53 บาท     
    (ร้อยละ 0.33) 

8,289,092.53 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 384,611,907.47 
5. เงินเหลือจ่าย 30,000 

             

  (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 11  มกราคม พ.ศ. 2564 
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 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870.00 
2. ก่อหนี้ผูกผัน - 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 1.68) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
    2 ธันวาคม 2563 จ านวน 4,345,455 บาท (ร้อยละ 0.32) 

251,340 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 120,813,530 
5. เงินเหลือจ่าย - 

 

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) โครงการชลประทานนครราชสีมา  
ผู้แทน ชป.นม.                  (งบจังหวัดปี 63) มีโครงการทั้งหมด 14 โครงการ งานจังหวัด 12 โครงการ  
   งานกลุ่มจังหวัด 2 โครงการ งบจังหวัด ด าเนินการแล้วเสร็จ  7 โครงการ เหลือ 5 
   โครงการ 1.) โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคาร 
   ประกอบ หมู่ที่ 3 อ าเภอจักราช ผลงานที่ท าได้จริง 75.77 % ผลเบิกจ่าย 75.46 %  
   อยู่ระหว่างด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 2.) โครงการขุดลอกลาห้วย 
   ตะเคียน พร้อมอาคารประกอบ อ าเภอห้วยแถลง งบประมาณท่ีได้รับ    
   20,20,000,000 บาท โอนกลับส่วนกลาง 9,739,9,739,320.61 บาท ผลงานที ่
   ท าได้จริง 64.00% ผลเบิกจ่าย 50.39 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม  
   2564 3.) โครงการแก้มลิงหนองคึมพร้อมอาคารประกอบ  อ าเภอประทาย ผลงานที่ท า
   ได้จริง 95.00 % ผลเบิกจ่าย 74.29 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม  
   2564  4.)โครงการระบบระบายน้าท้ายทานบดิน อ่างเก็บน้าลาเชียงไกร ตอนล่าง  
   ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ าเภอโนนไทย ผลงานที่ท าได้จริง  
   30.66 % ผลเบิกจ่าย26.49 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  
   ปัจจุบันจะมีการส่งงวดงานในเดือนเมษายนอีกครั้ง 5.) โครงการปรับปรุงทานบดินและ 
   ถนนท้ายอ่างเก็บน้าห้วยบ้านยาง ระยะทาง 0.732กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ   
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   ผลงานที่ท าได้จริง 45.00 %   ผลเบิกจ่าย 42.76 % คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน 
   มีนาคม 2564 (งบกลุ่มจังหวัด) 1.) โครงการระบบกระจายน้าอ่างเก็บน้าหนองกก - 
   ห้วยสวาย -สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ผลงานที่ท าได้จริง 99.00 % ผลเบิกจ่าย 
   98.98 % อยู่ในระหว่างเก็บรายละเอียดงาน คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
   กุมภาพันธ์ 2564  (งบเหลือจ่าย)  2.) โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้าคลองโคก 
   สวาย จังหวัดนครราชสีมา ผลเบิกจ่าย 92.14 % ผลงานทีท่ าได้จริง       94.61 %  
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
เลขานุการ  จะกันเงินภายใน 31 มีนาคม 2564 รอบแรก 
ประธาน   แขวงทางหลวงต้องเช็คอย่าให้เงินตก ต้องขอกันในช่วง 6 เดือนแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

 2) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 

ผู้แทน. ทล.นม.ที่ 2      (งบจังหวัดปี 63 ) โครงการพัฒนาด้านสังคม ขยายช่องจราจรทางหลวง
หมายเลข2434 ตอนสีคิ้ว-หนองรี ระหว่าง กม.4+640 - กม.5+800 ต าบล สีคิ้ว 
อ าเภอสีคิ้ว      จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง กรณีที่ยังไม่มีการด าเนินการเบิกจ่ายติด
เรื่องต้นไม้ขณะนี้การขออนุญาตไม้ในเขตทางหลวงได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางแขวง
ได้เร่งรัดผู้รับจ้างด าเนินการท างานแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  

ประธาน ระหว่างด าเนินการถ้าเบิกจ่ายได้ให้เบิกไปก่อนส่วนไหน 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

 4) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  
ผู้แทน ทช.นม.    (งบจังหวัดปี 63 ) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.1034 

แยก ทล.2 – บ้านวะภูแก้ว ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน กรรมการได้ท าการตรวจ
รับงานอยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเบิกเงินให้กับส านักงานจังหวัดส่วนเงินเหลือจ่าย 5 ล้าน
บาท ผลงานได้ 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ 

ประธาน ผลงาน 70 % ได้เบิกหรือยัง 
ผู้แทน ทช.นม. เหลือเอกสารทางผู้ควบคุมงานช้าที่งานโครงสร้าง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 8/2564)  

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  
            จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วมใน 

   วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน 
   วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา                                 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
……………………………………………………………………… 

 
 

เลิกประชุม เวลา 09.30 น.        
              

 
                                           (ลงชื่อ)      สุกัญญา เศษวงค ์           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวสุกัญญา เศษวงค)์ 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


