
 
  รายงาน 

การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
          2. นางสมฤทัย  มีแสงนิล แทน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 

  3. ร.ต.อ. พัชรพล  พงศ์จ านงค ์ รอง.สว.ภ.จว.นม. 
 4. นายพุทธชาติ  สามงาม  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
 5. นางสาวฉวีวรรณ แปวกระโทก นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  
 6. นางสายสุดา  พานย้อย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์ นม. 
 7. นายสมเกียรติ  รื่นกลิ่น  แทน ผอ.สนง.ทสจ.นม. 
 8. นายสุชาติ  ไชยวงศ ์ สัตว์แพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์.นม 
 9. นายปิยะพงษ์  ปล้องพุดซา วิศวกรโยธา ทล.นม.ที่ 2 
 10. นายภูวดล  ค าบุญเลิม นายช่างโยธาช านาญงาน ทช.นม   
 11. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครราชสีมา 
 12. นายสุรินทร์  อ่อนน้อม อาจารย์ 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. นางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ พมจ.นม 
 18. นางอังศุณัชฐา ศิริพูลวัฒนา นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ สสว.4 นม. 

  19. นางสาวระพีพรรณ มีภาโค  นวค.นโยบายและแผนช านาญการ ทสจ.นม.  
 20. นางกนกพันธ์ เลิศวราดิเรก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 21. นางสาวฐิติรัตน์ แต้มครบุรี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์หม่อนไหมฯ นครราชสีมา 
 22. นางสาวเมวิกา ดังใหม่  ผู้ช่วยนักวิจัย มทร.อีสาน 
 23. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 24. นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์ นวค.นโยบายและแผนช านาญการ 
 25. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 26. นายจักรกฤษณ์  เสียงดัง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
 
 
 

 



-2- 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 นครราชสีมากล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการ 
                                ส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
 โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา
 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 3 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 18 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 

 
 

/ 
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/2) งบกลุ่มจังหวัด.... 
 
 

 

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

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 65.55) 
      เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
      1,000,000 บาท (ร้อยละ 0.26) 

250,383,629.78 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 118,750,747.37 
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 81.75) 
    เท่ากับ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
    2,335,000 บาท (ร้อยละ 1.34) 

142,028,606.31 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 17,321,347.64 
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 46 382,931,000 
3. อนุมัติโครงการ 34 277,431,000 
4. ยืมเงินด าเนินโครงการ (มรภ./กอ.รมน.) 2 1,177,100 
5. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง 1 3,470,000 
6. ประกาศผู้ชนะ 1 3,470,000 
7. ลงนางในสัญญา 1 3,470,000 
8. ด าเนินโครงการ 4 15,910,200 
9. เบิกจ่าย 1 226,800 

 

   

/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 21 121,064,870 
2. จังหวัด เสนอให้กลุ่มจังหวัดอนุมัติ 21 118,128,670 
3. กลุ่มจังหวัดอนุมัติโครงการ 14 55,446,470 
4. จังหวัดมอบอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง 14 55,446,470 
5. ยืมเงินด าเนินโครงการ - - 
6. ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง - - 
7. ประกาศผู้ชนะ - - 
8. ลงนามในสัญญา - - 
9. ด าเนินโครงการ - - 
10. 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             ได้ด าเนินการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ในช่วงวันที่ 26 และ 29  

พฤศจิกายน 2563 จะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 8 สายในสัปดาห์หน้า และจะสามารถเบิกจ่าย
ในงบด าเนินงาน ภายในไตรมาสแรกภายในเดือนธันวาคม และลงนามสัญญาภายในเดือน
มกราคม 2564 จะสามารถที่จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งโครงการในไตรมาสที่ 2 ภายในเดือน
มีนาคม 2564 

 2) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สนง. ทกจ.นม.           กิจกรรมงานเทศกาลเที่ยวพิมายผู้รับจ้างจะส่งงานภายในวันศกร์นี้ คาดว่าตรวจงานภายใน

อาทิตย์หน้าและส่งเบิกจ่าย  กิจกรรมงานตรุษจีนขอค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานเสร็จแล้ว 
และด าเนินการเรื่อง e-bidding กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดนครราชสีมา Sport City 
จะเริ่มไตรมาสที่ 2 และกิจกรรมส่งสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความ
เป็นเลิศ จะด าเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ยังไม่ได้ประกาศ TOR  

 3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

     ไม่เข้าร่วมประชุม 

 4) ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ปค.นม        ได้รับอนุมัติโครงการ 1 โครงการ เป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน

งบประมาณ  1 ,000 ,000 บาท งบประมาณลงอ าเภอทั้งหมดขณะนี้ทุกอ าเภออยู่ระหว่าง       
การยืมเงิน อ าเภอเมืองนครราชสีมาจะมีการอบรมในวันที่ 4 ธันาวาคม 2563 นี้ในส่วนอ าเภอ
อ่ืนๆจะขอด าเนินการอบรมหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกอบจ. (20 ธันวาคม 2563)                  
ในช่วงวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563  

 5) กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา  
   ไม่เข้าร่วมประชุม 

เลขานุการ                 ส าหรับที่ท าการปกครองจังหวัด อ าเภอทั้ง 31 อ าเภอยังไม่ได้ยืมเงิน ให้เร่งส่งเอกสารยืมเงินมา
ภายในสัปดาห์หน้าของเดือนธันวาคม 2563 เพราะจะติดในช่วงหยุดยาว วันที่ 10 – 13 
ธันวาคม 2563 ถ้าส่งเอกสารหลังช่วงวันหยุดยาว จะยืมเงินไม่ทันอบรม      

 6) โครงการชลประทานนครราชสีมา     
ผู้แทน ชป.นม.   ได้ส่งขออนุมัติโครงการทุกรายการแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติอยู่ 13 รายการ 

ปัจจุบันได้จัดซื้อจัดจ้างในระบบและเตรียมประกาศด าเนินการจัดหา  ตัวที่ประกาศไปแล้วจะเร่ง
ด าเนินการภายในเดือนธันวาคม 2563 จะก่อสร้างในฤดูแล้ว ในเรื่องอายุสัญญากระซับให้เร็ว
ขึ้น ในส่วนของโคกหนองรังกา โครงการชลประทานจังหวัดและส านักงานจังหวัดได้หารือกับ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง เรื่องแผนที่และแบบเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ 
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 7) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.วธ.นม   การจัดงานจะเปลี่ยนแปลงในห้วงพิธีเปิดไปจะมีการจัดจ้างเป็นผู้จ้างรายเดียว TOR จะมี

รายการทั้งหมด 15 รายการ ได้ด าเนินการร่างไปประมาณ 80%  5 รายการ  ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและปติมากรรมด้วย ต้องใช้บุคลากรจากภายนอกและ
เครือข่าย ตอนนี้อยู่ในระหว่างการร่าง TOR เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 และ
จะด าเนินการลงนามในสัญญาเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 มีการเปลี่ยนแปลงที่จะต้อง
น าเข้าของก.บ.จ.ด้วย งบกลุ่มจังหวัดได้รับมาในเรื่องการอบรม ก าหนดประชุมคณะท างานในช่วง
กลางเดือน ธันวาคม และคุยเรื่องหลักสูตรกับคณะวิทยากร ก าหนดอบรมเดือนมกราคมช่วง
กลางเดือน จะให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 

ประธาน ให้จัดท ารายละเอียดรายการ/กิจกรรมใหม่ ให้ตรงกับการด าเนินงานและการติดตามการด าเนิน
โครงการ 

 8) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สนง.พาณิชย์ นม.          มีงบจังหวัด 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ
 อาหารปลอดภัย (Korat FoodEx)งบประมาณ 1 ,000,000 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
 จัดชื้อจัดจ้าง รอในเรื่องของราคากลาง จะประกาศได้ในช่วงเดือนธันวาคม  ส่วนโครงการ 
 กลุ่มจังหวัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มี 2กิจกรรม 
  โครงการนี้จะต้องน าเข้า กับ ก.บ.ก. อีกครั้ง ซึ่งเสนอ ได้รับอนุมัติ 2 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น  
 3,000,000 บาท แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,500,000 บาท ได้ปรึกษากับทางส านักงาน 
 คลังจังหวัด จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ท าTOR ใหม ่  

 9) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
ผู้แทน ทล.2                          ได้รับอนุมัติโครงการอนุมัติโครงการ 3 รายการในส่วนของแผนอยู่ในช่วงอนุมัติ 
 ความเห็นชอบจาก สนง.ทางหลวง ร่างTOR คาดว่าจะด าเนินการท าสัญญาในเดือนมกราคม 
 2564 

 10) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.    ได้รับอนุมัติ 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดราคากลางในระบบ คาดว่า

ประกาศ เชิญชวนได้ในสัปดาห์หน้า ลงนามสัญญาภายใน 25 วัน ในเดือน ธันวาคม 2563    
ในส่วนของกลุ่มจังหวัดมี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 20,000,000บาท และ 30,000,000
บาท ยังไม่ได้รับอนุมัติ ไดใ้ห้คณะกรรมการก าหนดราคากลางไว้ 
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 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ผู้แทน มทส.           โครงการ Smart City ขอชี้แจงเดิมที่มีการจัดประชุมให้แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2564 
 ขอปรับเป็นเดือน มกราคม 2564 ทั้ง 4 ครั้ง จะจัดอยู่ในงานเกษตรสุรนารี การจัดนิทรรศการ
 เดิมแจ้งไว้เป็นช่วงเดือน มิถุนายน 2564 จะขอเลื่อนมาเป็นช่วงเดือน มกราคม 2564 ทั้ง 2 
 กิจกรรมได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่วนกิจกรรมงบกลุ่มจังหวัดอยู่ระหว่างรอการอนุมัติความ
 คืบหน้าจัดท าสื่อและหลักสูตรที่จะใช้การจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว ช่วงเดือนธันวาคม 2563                     
 จะประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 
   ส าหรับกิจกรรมพัฒนาระบบในการบริหารจัดการ Smart City อยู่ระหว่าง การหารือ
 การด าเนินการในเบื้องต้นเป็นการเก็บข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา                 
 เพ่ือจัดท าระบบกล้อง CC TV. 

 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ผู้แทน ม.ราชภัฏนครราชสีมา ไม่เข้าร่วมประชุม                                                           

เลขานุการ                          ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเบื้องต้นมี 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมชุมชนปฏิบัติการ 
 (CVB) ด าเนินการแล้วเสร็จส่งมาเบิกเงินครบแล้ว 2.กิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบสนับสนุน
 จากพ้ืนที่ (Local Support) ได้มีการยืมเงินจ านวน 377,000 บาท เหลือกิจกรรมสุดท้ายที่ยัง
 ไม่ด าเนินการคือ กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน MICE ส่วนงบกลุ่มจังหวัดยังไม่มีการด าเนินการ
 ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563   
  

 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ผู้แทน มทร.         การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับได้ส่งโครงการ 
 เพ่ือขออนุมัติ ยังอยู่ในส่วนของตัวแก้ไขและในสัปดาห์หน้าจะเข้าแผนในการเชิญชวน จัดท า 
 TOR ส่งให้กับฝ่ายพัสดุ กลุ่มของคนที่จะเข้าร่วมก าหนดสเป็คเพ่ือที่จะส่งให้กับคุณหมอของสสจ.      
 เพ่ือที่จะเลือกกลุ่มจะได้ด าเนินโครงการเพ่ือให้ทันเดือนธันวาคม 2563 ตามแผนที่ก าหนดไว้   
 งบกลุ่มจังหวัด การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ได้จัดท า TOR 
 เรียบร้อยแล้ว รออนุมัติโครงการสามารถชื้อได้เลย 

 14) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน พมจ.นม.           งบกลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ      

 15 ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
           ได้รับจัดสรรโครงการจ านวน 3 กิจกรรม ได้รับอนุมัติโครงการ 2 กิจกรรม คือกิจกรรม 
 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ  กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด าเนินการ 
 ฝึกอบรมในเดือนธันวาคมนี้ สองกิจกรรมนี้อยู่ในระหว่างส่งเอกสารการยืมเงิน อีกหนึ่งกิจกรรม 
 รอการอนุมัติโครงการคาดว่าจะยืมเงินในเดือนธันวาคม 2563 และจะอบรมในเดือนมกราคม  
 2564  

/16) ส านักงาน.... 
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 16) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
           ไม่เข้าร่วมประชุม 

 17) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ต ารวจภูธร นม.            ได้รับจัดสรรโครงการ จ านวน 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเตือนภัยเพ่ือความปลอดภัยใน
 แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ อนุมัติโครงการเรียบร้อยและ อยู่ระหว่างขอมอบอ านาจ
 จาก ผบ.ตร. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและได้เตรียมกลุ่มเป้าหมายประชุมคณะกรรมการและ
 คณะท างาน และท าการยืมเงินต่อไป 

 18) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  

ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมฯ นม      ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยและได้รับมอบอ านาจแล้ว มีสองกิจกรรมย่อยซึ่งเป็น 
 การฝึกอบรมหลักสูตรแรกการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน หลักสูตรที่สอง 
 การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี อยู่ระหว่างการก าหนดพื้นที่คาดว่าจะอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม  
 2564          

ผู้แทน สสว.4 นม.       ในเดือนธันวาคม 2563 จะด าเนินการยืมเงิน กิจกรรมแรกเป็นการส ารวจความคิดเห็น 
 ในเดือนธันวาคม 2563 กิจกรรมที่สอง การจัดอบรมจะด าเนินการในเดือนมกราคม – 
 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมที่สามประชุมติดตามจะด าเนินการในเดือนกรกฏาคม – กุมภาพันธ์ 
 2564 เนื่องจากต้องเว้นระยะเวลาให้ผู้เข้ารับการอบรมด าเนินการก่อน การติดตามประเมินผล  

มติที่ประชุม รับทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปฏิบัติ 
 
 

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

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  
             จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วมใน 

    วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้งอประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 

                                ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา 09.00 น. 
 

 
 

                 
                                           (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

               (ลงชื่อ)     อสิตรา  รัตตะมณี           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                  (นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ส าเนาถูกต้อง 
 



 

 
 


