
  
  รายงานการประชุม 

คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
************************ 

ผู้เข้าประชุม 
 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
          2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 3. นายพุทธชาด  สามงาม  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
 4. นางวันเพ็ญ  อ าพาส  คลังจังหวัดนครราชสีมา 
 5. นางสาวฉวีวรรณ แปวกระโทก แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  
 6. นางสาวระพีพรรณ มีโภคา  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. นายผลกฤษณ์  กรางนอก แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
 8. นายภูวดล  ค าบุญเลิม แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
 9. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
 10. นายนพพริษฐ์ วสัตน์บ้งงิ้ม แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 11. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
 12. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
 13. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์ นวค.นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายปิยะพงษ์  ปล้องพุดซา วิศวกรโยธา ทล.นม.ที่ 2 
 2. นางสาวสวุรรณ ี กมลสุทธิไพจิตร นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ สนง.คลัง นม. 
 3. นายโอฬาร  ทองศรี  นายช่างชลประทาน อาวุโส 
 4. นางสาวอิสริยา  เคียงวิมลรัตน์ นวค.นโยบายและแผนช านาญการ 
 5. นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรไพ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 6. นายรฐนนท ์  ไชยสิทธิ์  นวค.นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
 7. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 8. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1. ร.ต.อ. พชรพล พงศ์จ านง แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
 2. นางสายสุดา  พานย้อย แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
 3. นายธนกฤต  ค าก าไร  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 4. นางสาวดาราวรรณ จอมเกาะ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 5. นางกนกพันธ์   เลิศวราดิเรก  การเงินและบัญชี ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
  

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศักดิส์ิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมาย 
   ให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
 โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา
 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 6 ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 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 21 ธันวาคม 2563 
ที่ประชุม  รับทราบ 

                                
 

 
 

/ 
 
 

  
 

 
 

/(2) งบกลุ่มจังหวัด... . 

  
   

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

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 70.16) 
      เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
      662,113.75 บาท (ร้อยละ 0.18) 

259,012,152.78 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 110,142,431.88 
5. เงินพับไป 12,832,615.34 
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(2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 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 82.28) 
    เท่ากับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
    558,555.70 บาท (ร้อยละ 0.32) 

144,231,399.46 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 12,783,554.49 
5. เงินพับไป 16,713,496.05 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 เรื่องผลการด าเนินโครงการ/เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) งบจังหวัด 
เลขานุการ         จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 13 กิจกรรม 47  รายการ 
 งบประมาณท้ังสิ้น 392,931,000 บาท มีผลการด าเนินการ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
  

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 3,470,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 1.68) 
    เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
    4,345,455 บาท (ร้อยละ 0.32) 

7,010,052 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 385,890,948 
5. เงินเหลือจ่าย 30,000 

  
    
 
 
 

             /(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 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870.00 
2. ก่อหนี้ผูกผัน - 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 1.68) 
    เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
    4,345,455 บาท (ร้อยละ 0.32) 

141,340 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 120,923,530 
5. เงินเหลือจ่าย - 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

  3.3 เรื่องการด าเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564 (งบด าเนินงาน) 

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.) โครงการฯล าพระเพลิง... 
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 1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง 
ผู้แทน คบ.ล าพระเพลิง       ส่วนที่เหลือจะส่งเอกสารเบิกต้นเดือนมกราคม 2564 จะเป็นค่าแรงกับค่าเช่าเครื่อง 
  จักร 
            2) โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ชป.นม.                 โครงการชลประทานงบจังหวัดเหลือ 5 รายการงานที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จงบราย 
   การงานจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2564 (1.) ตะกุดเกลือกอกก่อสร้างอาคารบังคับน้ า 

            ปัจจุบันได้เข้าด าเนินการจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2564 (2.) ขุดลอกล าห้วยตะเคียน เสร็จ 
    เดือน มกราคม 2564 (3.) แก้มลิงหนองคลึงจะเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 จะเบิก 
    จ่ายเดือน มกราคม 2564  (4.)ระบบระบายน้ าท้ายท านบดินท้ายล าเชียงไกรตอนล่างเสร็จ  

   เดือน มีนาคม 2564 (5.) ปรับปรุงท านบดินถนนท้ายอ่างห้วยบ้านยาง เสร็จเดือน มกราคม     
    2564 มีระบบไฟส่องสว่างห้วยบ้านยางเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2564 ทั้งหมด 

 3) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 

ผอ. ทล.นม.ที่ 2      (งบจังหวัดปี 63 )ความก้าวหน้าของโครงการเนื่องจากปัญหาและและอุปสรรคโครงการ
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้  ติดปัญหาเรื่องป่าไม้ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2563 แต่ อบต.ได้รับอนุมัติให้ตัดโค่นได้แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 คือต้นไม้จะมีสองส่วน ต้นไม้ที่อยู่ข้างๆ ทางอบต.จะเป็น
คนเอาออก ตันไม้ที่ไม่ได้อยู่ข้างๆ จะเป็น สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสอง
หน่วยงาน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับอนุมัติมาว่าจะโค่น 

ประธานการประชุม น าเอกสารมาให้ผมจะตามให้ อบต.จะด าเนินการเสร็จเมื่อไหร่ 
ผอ. ทล.นม.ที่ 2          แจ้งมาว่าภายในวันที่ 20 มกราคม 2564  

เลขานุการ                 ตอนนี้ท าสัญญาแล้วไม่ตกแต่กันเงินได้ถึง 31 มีนาคม 2564 ยังเบิกจ่ายไม่ได้ขยายเวลาได้ถึง  
                               30 กันยายน 2564      

ประธานการประชุม      ระยะเวลาโครงการกี่เดือน 
ผอ. ทล.นม.ที่ 2          ระยะเวลา 150 วัน ถ้ามอบพื้นที่เสร็จประมาณเดือน เมษายน 2564 
เลขานุการ                 ต้องคอยดูนโยบายด้วยช่วงนี้มีโควิด 31 มีนาคม 2564 อาจจะตัดเงินได้โดยปกติกันเงินได้ถึง  
                              กันยาน 2564 แต่เพราะโควิดช่วงนี้อาจจะมีนโยบายตัดเงิน ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2564  

 4) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  
ผู้แทน ทช.นม.          ในส่วนของสายภูแก้วได้ประสานผู้รับจ้างเบิกเงินได้ประสานเรียบร้อยแล้วสัญญาสิ้นสุด 
 แล้วผู้รับจ้างขอส่งงานไม่เกิน 5 วัน        
    
  
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  

5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 8/2564)  
เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  
            จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วมใน 

   วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน
   นครราชสีมา 
                                 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
              

 
                                           (ลงชื่อ)      สุกัญญา เศษวงค ์           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวสุกัญญา เศษวงค)์ 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


