
  รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
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. พ.อ.วีระศักดิ์   สาระชาติ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กอ.รมน.นม 
 4. นางสาวฉวีวรรณ แปวกระโทก นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 5. นางสายสุดา  พานย้อย  ผู้อ านวยการยุทธศาสต์แผนงาน สนง.พาณิชย ์นม. 
 6. นายรต ิ  ลอยทวินันท์ ผู้อ านวยการเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สนง.ทสจ.นม 

  7. นายสุชาต ิ  ไชยวงศ ์  สัตวแพทย์อาวโุส สนง.ปศุสัตว.์นม. 
 8.  นายภวูดล   ค าบุญเลิศ นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
 9.  นายนพพริษฐ์  วสันต์บ้งงึ้ม ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน 
 10. นางพนิดา  บุญญรัตนสิร ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 11. นางสาวสวุรรณ ี กมลสุทธิไพจิตร นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 
 12. นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก เจ้าพนักงานการเงินช านาญการ 
 13. ร.อ.มนัส  ศรีชุม  นักติดตามและประเมินผล สล.พมพ.ทภ.2 
 14. นางสาวจรีะนันท ์ ศรีวงษ์ชัย เจ้าหน้าที่ธรุการช านาญงาน สนง.ท่องเที่ยว 
 15. นายนฐพัชร ์  พุทชา  เจ้าหน้าปกครองช านาญการ ทปค.นม (ความมั่นคง) 
 16. นางมิสสราญ  ศรอร่าม  นวก.คลังช านาญการ รักษาการแทน นวก.คลังช านาญการพิเศษ 

 17. นางอังค์ศุณัชฐา ศิริกุลรัตนา นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ สสว.4 นม. 
18.  นางสาวอรุณี  ชาญหัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ OSM 
19.  นายอิสระภพ  ภาษศรี  หัวหน้า IDF มทส. 
19. พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 
20. ร.ต.อ.พชรพล พงษ์จ านงค์ รองสารวัตรต ารวจภูธรจังหวดันครราชสีมา 
21.  นางสาวระพีพรรณ มีภาโค  นวค.นโยบายและแผนช านาญการ ทสจ.นม. 
22. นางสาวภัทรกันต ์ ฤทธิ์รุ่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน 
23. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
24. นายศวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์ นวค.นโยบายและแผนช านาญการ 
24. นายรฐนนท ์ ไชยสิทธิ์  นวค.นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
25. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
26. 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 23/2563) 
ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ
 ตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค า
 หรือข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้
 ที่ประชุมแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
  3.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามการด าเนินโครงการและ            
 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา)  
  จังหวัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามการด าเนินโครงการและการ
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) เพ่ือให้ค าปรึกษา ติดตามเร่งรัดการ
 ด าเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
 ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แทนคณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการ             
 และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา และ
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
 นครราชสีมา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีก่อนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
 ซึ่งไมค่รอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้เชิญมาประชุมในวันนี้และเชิญประชุมต่อเนื่องทุกวันพุธ 

 หากวันพุธใดตรงกับวันหยุดราชการให้งดประชุม 
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  3.2 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เลขานุการ           (1) งบจังหวัด 

  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 53 กิจกรรม/รายการ 
 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 
                                
 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                              ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 
 

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

งบกลุ่มจังหวัดฯ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  173,728,450.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  157,756,790.34 
3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 78.68) 136,685,137.36 
4. ยังไม่เบิกจ่าย 20,329,816.59 
5. เงินพับไป 15,634,115.38 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการ 3.2 เรื่องผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) งบจังหวัด 
              จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 13 กิจกรรม                  
 46 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 392,931,000 บาท มีผลการด าเนินการ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
 2563 ดังนี้ 

          

 

 

งบจังหวัด (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  369,742,921.76 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 58.61) 223,886,675.76 
4. ยังไม่เบิกจ่าย 145,898,456.56 
5. เงินพับไป 11,631,336.10 
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ผลการด าเนินการ จ านวน 
1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ 26 
2. จังหวัดตรวจ/เสนอนุมัติ 15 
3. อนุมัติโครงการ 6 
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 26 ตุลาคม 2563 

ผลการด าเนินการ จ านวน 
1. หน่วยด าเนินการส่งแบบอนุมัติโครงการ  14 
2. จังหวัด เสนอให้กลุ่มจังหวัดอนุมัติ 14 
3. กลุ่มจังหวัดอนุมัติโครงการ 1 
4. จังหวัดมอบอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง 1 
5. ยืมเงินด าเนินโครงการ - 
6. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง - 

 

  3.3 เรื่อง ผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(เฉพาะหน่วยด าเนินงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีก่อนที่ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ 

ผู้แทน คลังจังหวัด  

ที่ประชุม รับทราบ 
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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                 

 2) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง. ทกจ.นม.              

 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทน สนง. สสจ.นม          ไม่เข้าร่วมประชุม 

  

 4) ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ปค.นม      โครงการเสริมสร้างความม่ันคงระดับหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย 32 อ าเภอ อ าเภอละ 100 คน                     
 งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท จะขออนุญาตส่งต้นเดือนหน้าต้องให้นายอ าเภอ  
 32 อ าเภอลงนามเป็นโครงการการปกครองอ าเภอทั้งหมด 
  

 5) กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน กอ.รมน. นม                ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมเสริมสร้างการปกครอง ในระบอบ 
  ประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ได้รับ
  งบประมาณท้ังสิ้น 1,000,000 บาท ด าเนินการส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทาง 
 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว แผนการด าเนินการโครงการเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว 
  ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และเพ่ิมเติมให้ความรู้ในการเลือกตั้ง จัดอบรม 10 รุ่นๆ ละ 140 
  คน จ านวน 10 วัน กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มต าบลเสี่ยงที่ขาดความรู้ด้านธรรมนูญ ได้รับการ
  พิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดฯ พร้อมจะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนด ไม่เกิน
  ไตรมาส 2  

 6) โครงการชลประทานนครราชสีมา     
ผู้แทน ชป.นม. ไม่เข้าร่วมประชุม       
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 7) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.วธ.นม       ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะได้รับ
 งบประมาณทั้งสิ้น 28,000,000 บาท ด าเนินการส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทาง
 จังหวัดเรียบร้อยแล้วการเตรียมความพร้อมของมหกรรมศิลปะนานาชาติ ด าเนินแผนงานจัด
 อบรม จ านวน 10 ครั้ง จัดอบรมผู้น าท้องถิ่น ในพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 400 คน จะเริ่ม
 ด าเนินการในช่วงมกราคม การจัดลานกิจกรรมอยู่ใน 3 แห่ง อ.พิมาย อ.เมือง อ.ปากช่อง  
 เป็นกิจกรรมจัดประกวดภาพถ่าย ภาพวาด และส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละพ้ืนที่ใน
 การจัดศิลปะมหกรรมนานาชาติใน 3 พ้ืนที่ 
ผู้แทน สนง.วธ.นม      (งบกลุ่มจังหวัด) เป็นโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานเยาวชนการสร้างศิลปะร่วม
 สมัยนครชัยบุรินทร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท จัดอบรม 3 คืน 4 วัน 
 กลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มศิลปิน เจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน 1 รุ่น การจัดแสดงชิ้นงานของผู้เข้า
 อบรมทั้งหมด 60 ชิ้นงาน เดือนพฤศจิกายนจะเป็น การประชุมของคณะท างาน แผนการ
 ด าเนินการจัดอบรมอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากต้องรอเยาวชนจาก 4 จังหวัด (สุรินทร์ 
 ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา) เข้าร่วมจัดอบรมด้วย ด าเนินการส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ 
 ให้ทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

 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
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 
ผู้แทน สนง.พาณิชย์ นม.      (งบกลุ่มจังหวัด) ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร
 และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท  
 กิจกรรมที่ 1 เป็นการจัดแสดง จ าหน่ายสินค้า และเกษตรปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์  
 จัดงาน 1 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 10 คูหา ระยะเวลาจัดงานจ านวน 9 วัน 
 งบประมาณท่ีใช้ 1,558,000 บาท จะจัดงานในช่วงเมษายน - มิถุนายน 2564  
 กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศ จ านวน 1 ครั้ง  มีผู้ประกอบการ 
 เข้าร่วม  จ านวน 10 คูหา ระยะเวลาจัดงานจ านวน 9 วัน งบประมาณที่ใช้ 1,442,000 
 บาท จะจัดงานในช่วง พฤษภาคม 2564อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน จะให้แล้ว
 เสร็จตามที่ก าหนด ภายใน 31 มีนาคม 2564 
  
 
 
 
 
 
 



-7- 

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

 10) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.       ได้รับจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทาง
 คมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) จ านวน 2 รายการ ได้รับงบประมาณ 
 ทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ด าเนินการส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทางจังหวัด 
 เรียบร้อยแล้วถ้าอนุมัติแล้วจะด าเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาในการด าเนิน 
 โครงการ 120 วัน 
ผู้แทน ทช.นม.        จัดสรรโครงการ 1 โครงการ 2 กิจกรรมย่อย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 50,000,000 บาท                                  
  ด าเนินการส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ถ้าอนุมัติแล้วจะ
  ด าเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 120 วัน 
ประธาน      ให้เร่งรัดด าเนินโครงการระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง    

 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 ครั้งๆละ 50 คน 
  และจัดนิทรรศการ 1 ครั้ง เป็นการท าจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของงบประมาณ 1,500,000 
  บาท จัดพัฒนาท าระบบ Smart City อยู่ระหว่างการจัดท าร่าง Tor ด าเนินการส่งแบบค า 
 ขออนุมัติโครงการฯ ให้ทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว                 
 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้แทน ม.ราชภัฏ       ไม่เข้าร่วมประชุม 

 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ผู้แทน มทร.             (งบกลุ่มจังหวัด) ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1  
  การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์   ได้รับงบประมาณ
  ทั้งสิ้น 5,263,000 บาท ด าเนินการส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทางจังหวัดแล้ว                 
  แผนด าเนินจัดท าการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล อยู่ระหว่างท าร่าง TOR วัสดุ ซึ่งกิจกรรมของ
  ไหม 4 กิจกรรม คือ จ้างเหมาเก็บข้อมูล  เปิด E- bidding พัสดุ การองค์ประกอบ และ 
  อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564  
  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา
  สมอง (Brain Based Learning : BBL) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท  
  ด าเนินการส่งแบบ ค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทางจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างท าร่าง  
  TOR จะด าเนินการอบรมแนวทางชี้แจงกับทางโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ จะให้แล้วเสร็จ
  ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564    
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  กิจกรรมที่ 3 การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ 
  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,936,200 บาท ยังไม่ส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทาง
  จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563     

  14) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน พมจ.นม.            ไม่เข้าร่วมประชุม  

 15 ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.ปศ.นม             (งบกลุ่มจังหวัด) ได้รับการจัดสรรโครงการ จ านวน 3 กิจกรรมหลัก 
  กิจกรรมหลัดยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพ และการจัดท าฟาร์มตามมาตรฐาน ฟาร์ม GFM 
  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 375,000 บาท ยังไม่ส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทาง
  จังหวัด  
  กิจกรรมหลักเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพ่ือการส่งออก ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
  419,200 บาท ยังไม่ส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทางจังหวัด เนื่องจากในระบบ 
  EVMIS ยอดงบประมาณได้รับ 317,200 บาท ยังคงเหลือ 48,000 บาท ส่งผลให้การ
  ด าเนินแผนงานของโครงการอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  เพ่ือให้งบประมาณกลับมาก่อน จะชี้แจงในการประชุม ก.บ.ก. ครั้งต่อไป 
  กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  
  206,400 บาท ยังไม่ส่งแบบค าขออนุมัติโครงการฯ ให้ทางจังหวัด เนื่องจากขอ 
  เปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใน เข้าชี้แจงในการประชุม ก.บ.ก. ครั้งต่อไป 

 16) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.สหกรณ์ นม            ไม่เข้าร่วมประชุม 

 17) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ต ารวจภูธร นม.            (งบกลุ่มจังหวัด)ได้รับการจัดสรร จ านวน 1 โครงการ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
 3,456,000 บาท ซึ่งกรรมาธิการปรับลดเงินลง 4,000,000 บาท ซึ่งทางต ารวจภูธรจังหวัด
 ก าลังท าหนังสือประสาน กลุ่มจังหวัดเพ่ือที่จะขอปรับ กลุ่มเป้าหมายและการอบรมต่างๆ ทาง
 ต ารวจภูธรจังหวัดยังไม่ได้ส่งขออนุมัติโครงการ 

 18) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  
ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมฯ นม        ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 19) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 นครราชสีมา 
ผู้แทน สสว.4 นม.            (งบกลุ่มจังหวัด) เราได้ด าเนินการขออนุมัติเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงขั้นตอนการมอบ
 อ านาจ ส่วนของโครงการเป็นการอบรมเพ่ือการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 ในพ้ืนที่ของนครชัยบุรินทร์ในไตรมาสแรกจะเป็นการด าเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด เพ่ือที่จะ
 สอบถามข้อมูลต่างๆความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน 4 จังหวัด จากนั้นจะเป็นการ 
 อบรมให้กับกลุ่มอาชีพท่ีจะพัฒนาการสร้างรายได้ต่อไปใน 4 จังหวัด  

มติที่ประชุม รับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2564)  

เลขานุการ                      การประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 2/2564 ตรงกับวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น                      
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 
   28 ตุลาคม 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 
 


