
  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
4. นายไชยนันท ์  แสงทอง   วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
8. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
12. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
13. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

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

5. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
6. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
7. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
8. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวฉววีรรณ แปวกระโทก  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ   
2. นายรฐนนท ์  ไชยสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวศิริพร  ท้วมโพธิ์แก้ว  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
4. นางสาวนาตยา อุดร   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
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5. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
6. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
7. 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 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
 ติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 
 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
 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 18 มกราคม 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  369,155,892.23 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 75.99) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่ 13 
      มกราคม 2564 จ านวน 19,940,192.10 บาท (ร้อยละ 5.34) 

280,430,729.79 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 88,583,165.44 
5. เงินพับไป 12,973,307.77 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

    (2 ) งบกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วย
ด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 18 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 84.22) เท่ากับ เมื่อวันที่ 13                
    มกราคม 2563 จ านวน 1,282,201.58 บาท (ร้อยละ     
    0.65) 

146,313,596.28 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 10,701,357.67 
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 18 
 มกราคม 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 3,470,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 2.15) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
   13 มกราคม 2564 จ านวน 187,030.47 บาท     
    (ร้อยละ 0.04) 

8,467,123 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 384,403,247 
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 18  มกราคม พ.ศ. 2564 
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 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870.00 
2. ก่อหนี้ผูกผัน - 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 0.68) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
    2 ธันวาคม 2563 จ านวน 4,345,455 บาท (ร้อยละ 0.32) 

825,700 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 120,239,170 
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) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา         กิจกรรมที่ 1 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand biennale 

Korat 2021)   
 (1.1) การบริหารโครงการ งบประมาณ 282 ,218 บาท การเบิกจ่าย 

282,218 บาท ร้อยละ 100.00  
 (1.2) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงาน 
         1) จัดจ้างโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Korat Art Map งบประมาณ 

500,000 บาท การเบิกจ่าย 500,000 บาท ร้อยละ 100.00 
 2) จัดจ้างโครงการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์การจัดงาน

มหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ งบประมาณ 1,599,000 บาท การเบิกจ่าย 
799,500 บาท ร้อยละ 50.00 การเบิกจ่ายคงเหลือ 799,500 บาท ก าหนดเสร็จ 
วันที่ 11 มกราคม 2564 ตรวจรับงานงวด 3 วันที่ 14 มกราคม 64 ส่งเอกสารเบิกแล้ว 
           3) จัดจ้างท าหนังสือโคราชเมืองศิลปะ งบประมาณ 1,999,000 บาท 
การเบิกจ่าย 599,700 บาท ร้อยละ 30.00 การเบิกจ่ายคงเหลือ 1,399,300 บาท  
ก าหนดเสร็จ วันที่ 11มกราคม 2564 ปรับแก้ไขสัญญาและเพ่ิมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
           4) จัดจ้ างผลิตชุดฝึกอบรมแบบออนไลน์การเป็น เจ้ าบ้ านที่ ดี
งบประมาณ 1,955,550 บาท การเบิกจ่าย 586,665 บาท ร้อยละ 30.00  
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การเบิกจ่ายคงเหลือ 1 ,368 ,885 บาท ตรวจรับงาน งวดที่  2 วันที่  8 
มกราคม 2564 และน าส่งเอกสารเบิกวันที่ 19 มกราคม 2564 
               5) จัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ “โคราชเมืองศิลปะ เชื่อมโยงโคราช
เบียนนาเล่”งบประมาณ   455,000 บาท การเบิกจ่าย 455 ,000 บาท ร้อยละ 
100.00  สรุปภาพรวมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงาน  งบประมาณ 6,508,550 
บาท การเบิกจ่าย 2,940,865 บาท ร้อยละ45.18 การเบิกจ่ายคงเหลือ 3,567,685 
(54.82)  

        (1.3) สร้างงานศิลปะ Permanentจานวน 6 ผลงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
                         1) ผลงาน:“สะพานข้ามคูเมือง”สถานที่ติดตั้ง บริเวณคูเมือง Art 
Gallery โดยJunyaIshigami ลงนามสัญญา :บริษัท เมคอะซี จ ากัด งบประมาณ 
13 ,638 ,500 บาท การเบิกจ่าย 0.00 ร้อยละ 0.00 การเบิกจ่ายคงเหลือ 
13,638,500 บาท อยู่ระหว่างประสานงานลงนามสัญญา        
                          2) ผลงาน : สถาปัตยกรรม RICE TOWER สถานที่ติดตั้ง สวนสัตว์
นครราชสีมาโดยผศ.บุญเสริม เปรมธาดาลงนามสัญญา :บริษัท บางกอกโปรเจค จ ากัด 
งบประมาณ 2,000,000 บาท การเบิกจ่าย 600,000 ร้อยละ 30.00 การเบิกจ่าย 
14,000,000 บาท ศิลปินส่งมอบงาน งวดที่ 2-5 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่าย  
                 3) ผลงาน : ประติมากรรม “พลังของเรื่องเล่าและจินตนาการ
ร่วม”สถานที่ติดตั้ง บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยนายประสิทธิ์ 
วิชายะลงนามสัญญา :นายประสิทธิ์ วิชายะ งบประมาณ 2 ,000,000 บาท การ
เบิกจ่าย 800,000 บาท ร้อยละ 40.00 การเบิกจ่ายคงเหลือ 12,000,000 บาท 
ศิลปินอยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 2  
                      4) ผลงาน : ประติมากรรม “นางงามแมว” สถานที่ติดตั้ง บริเวณ
คูเมือง Art Gallery and Exhibition โดยนายกฤช งามสม ลงนามสัญญา :นายกช งาม
สม งบประมาณ 2,000,000 บาท การเบิกจ่าย 800,000 บาท ร้อยละ 
40.00 ศิลปินส่งมอบงาน งวดที่ 2แล้ว (ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร)  
                      5) ผลงาน : ภาพจิตรกรรม The art of wonder สถานที่ติดตั้ง 
สวนสัตว์นครราชสีมา โดยนางสาวธัชมาพรรณ จันทร์จ ารัสแสง ลงนามสัญญา :บริษัท 
สตอรี่เซรามิคจากัด งบประมาณ 2,000,000 บาท การเบิกจ่าย 0.00 ร้อยละ 0.00 
การเบิกจ่ายคงเหลือ 2,000,000 บาท  ศิลปินส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างเบิกจ่าย ศิลปิน มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งผลงาน สนง.วัฒนธรรม ได้
ประชุมคณะกรรมการราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือแปลงเปลี่ยน
รายละเอียดรายการและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเบียนนาเล่ และ สศร.  

                6) ผลงาน : ท้องฟ้าแห่งเมืองในฝัน สถานที่ติดตั้ง บริเวณบ่อน้าพุ 
สวนรักษ์ ลานอนุสาวรีย์ โดยSandra Cinto ลงนามสัญญา :สถาบันบริการวิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณ12,772,310 บาท การเบิกจ่าย 
2,554,462 บาท ร้อยละ 20.00 การเบิกจ่ายคงเหลือ 10,217,484 บาท ศิลปินส่ง
มอบงาน งวดที่ 2 แล้ว (ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร)  
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สรุปภาพรวมสร้างงานศิลปะ Permanent จ านวน 6 ผลงาน งบประมาณ 4,410,810 
บาท การเบิกจ่าย 4,754,462 บาท เบิกจ่ายคงเหลือ 29,656,348 บาท (86.18) 
ร้อยละ 13.82  

ประธาน ในการไล่งานต้องดูว่าสัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่ วางแผนได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ ตรงตามแผนงาน  
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา        ผลงาน : สถาปัตยกรรม RICE TOWER จะสิ้นสุดสัญญา 21 พ.ค. 64  

ผลงาน : ประติมากรรม “พลังของเรื่องเล่าและจินตนาการร่วม” จะสิ้นสุดสัญญา       
31 พค. 64 ผลงาน : ประติมากรรม “นางงามแมว”จะสิ้นสุดสัญญา 2 มี.ค.64 ผลงาน 
: ภาพจิตรกรรม The art of wonder ขอปรับสัญญาเนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่  

เลขานุการ   ขอสัญญาแรกมีการปรับสัญญา  
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา          ผลงาน : ภาพจิตรกรรม The art of wonder สัญญาแรกมีการปรับสัญญา        
                     1 ม.ค. 64 
   ผลงาน : ท้องฟ้าแห่งเมืองในฝัน สัญญาสิ้นสุด 29 พ.ค.64  
เลขานุการ  ผลงานทุกสัญญาต้องท าเรื่องมาขอขยายเวลากันเงินเนื่องจากไม่แล้วเสร็จภายใน       

21 มี.ค. 64  
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา          งบปี 64 งบพัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 

วงเงิน  28 ,000 ,000 บาท กิจกรรมย่อย การส่ งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ              
มีกิจกรรมดังนี ้

  1.) ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน ประเมินผลและ
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 6 ครั้ง จ านวน 132,600 บาท  (ตั้งเบิก) วันที่
12 มกราคม 2563 จ านวน1,750 บาท  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 5 เมษายน 
2563 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 
ด าเนินการเอง   

  2.) การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้น าชม
งานศิลปะฯ  ครั้งๆ ละ 2 วัน เป้าหมาย จ านวน 400 คน (ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 
- มีนาคม 64) ด าเนินการเอง จ านวน 464,300 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ  

  3.) กิจกรรมการแสดง (ลานกิจกรรม) ระหว่างวันที่ 9 ก.ค.63 - 19 ก.ย.
64 (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 22 ครั้ง จ านวน 3 แห่ง ด าเนินการจ้างเหมา 4,620,000 
บาท อยู่ระหว่าง  ร่าง TOR  

 งบปี 64 งบกลุ่มจังหวัดโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ สถานที่นครราชสีมา กิจกรรมดังนี้ 

     1.) การบริหารโครงการ 
                                                                         2.)  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ 

3.) การจัดแสดงผลงานผู้เข้าอบรม  
                                                4.) การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ 
                              ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ธ.ค.63 -30 ก.ย.64 
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 1.) การบริหารโครงการ กิจกรรมการประชุมคณะท างาน 4 จังหวัด ครั้งที่ 1 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ประชุมคณะท างาน 4 จังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 
2563   
 2.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์  
กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ เป้าหมาย
ผู้เข้าอบรม  รวม  90 คน เยาวชน 60 คน ศิลปิน ครูผู้สอน 20 คน  เจ้าหน้าที่ 10 คน 
ระยะเวลา  ระหว่างวันที่   9-12 กุมภาพันธ์  2564 สถานที่ฝึกอบรม  มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช      มงคลอีสาน ศูนย์หนองระ
เวียง  หลักสูตรในการอบรมมี 3 หลักสูตร 1.ปติมากรรมหุ่นฟาง 2.ปติมากรรม
เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) 3.กิจกรรมสีอะคริลิก 
  3.) จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วม
สมัยนครชัยบุรินทร์ สถานที่จังหวัดนครราชสีมา (หอศิลป์ /Art Gallery/สวนสาธารณะ)   
กิจกรรมจัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย
นครชัยบุรินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  40  ชิ้นงาน ระยะเวลา 1 มีนาคม  -30  กันยายน  
2564  
 4.) การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ  1.จัดจ้างบุคคลภายนอก   
ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม  จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกาศรับสมัคร 1 - 18 
ธ.ค.64 สอบสัมภาษณ์/ลงนามในสัญญาจ้าง ปฏิบัติงาน 1 ก.พ.64 – 31 ก.ค.64 
ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ  1 ก.พ.64 – 31 ก.ค.64 

ประธาน  2 กิจกรรมก่อนจัดงาน ผลงานต่างๆเป็นของปี 63 ทั้งหมด ของปี 64 เป็นเรื่องของ
กิจกรรมทั้งหมด ท่านต้องท าแผนจัดชื้อจัดจ้างตั้งแต่กิจกรรมที่ 3  ทั้งหมด 14 กิจกรรม
แผนออกหมดหรือยัง TOR เสร็จเมื่อไหร่จะเริ่มประกาศการจัดชื้อจัดจ้างต้องท าเมื่อไหร่
คือสิ่งที่ท่านต้องท าจะต้องมาไล่ตรงนี้อย่างเดียว  

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา           จะให้ทางเจ้าหน้าที่จัดท าแผนส่งภายหลัง 

ประธาน ในช่วงที่ท่านประเมินตั้งแต่ล าดับที่ 3-17 มีอะไรบ้างที่คิดว่าจะเป็นปัญหา 

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา           ในเรื่องของการเดินพาเหรดในช่วงวันเปิดงานการท าพาเหรดเราไม่ได้ท า
งบประมาณไว้ 

ประธาน ต้องประสานงานไปยังเทศบาลหรือ อบต. ต้องก าหนดรูปแบบในการเดินจะใช้คนเท่าไหร่ 
 ท ากิจกรรมย่อยออกมาให้หมด 

ประธาน เรื่องการเบิกจ่ายมีปัญหาอะไรหรือไม่ 
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา           เรื่องปัญหาการเบิกจ่ ายในตัวศิลปินการด าเนิ นการตั้ งแต่ต้น เป็ น

เฉพาะเจาะจง และเรื่องของราคากลางที่มีปัญหาตอนนี้ทางเราได้ท าราคากลางเท่ากับ
จ านวนงบประมาณ ทางศิลปินได้ เสนอราคา BOQ ให้ เราในเรื่อ งของการเข้ าสู่
กระบวนการเบิกจ่ายการอ้างในระเบียบการได้มาของราคากลางซึ่งเราใช้ตัวอ้างในตัว
ศิลปินเป็นคนก าหนดท าให้ต้องมีการกลับมาแก้ไขระเบียบเนื่องจากว่าทาง สคร.ไม่ได้มี
การด าเนินการชี้ชัดให้ เราตัวเลข คนละตัวขอให้ทางคณะกรรมการใหญ่ของทาง 

biennale Korat ก าหนดราคามาให้เราซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 



-8- 
 

 กระบวนการเบิกจ่ายการอ้างในระเบียบการได้มาของราคากลางซึ่งเราใช้ตัวอ้างในตัว
ศิลปินเป็นคนก าหนดท าให้ต้องมีการกลับมาแก้ไขระเบียบเนื่องจากว่าทาง สคร.ไม่ได้มี
การด าเนินการชี้ชัดให้ เราตัวเลข คนละตัวขอให้ทางคณะกรรมการใหญ่ของทาง 

biennale Korat ก าหนดราคามาให้เราซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
    
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  

5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งท่ี 10/2564)  
เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  

จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วม 
ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางสาว   
บุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
……………………………………………………………………… 

 
 

เลิกประชุม เวลา 09.30 น.        
              

 
                                           (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


