
  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายพุทธชาดิ  สามงาม    แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
4. ร.ต.อ. พชรพล พงศ์จ านง  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
5. นางสายสุดา   พานย้อย  แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
6. นางสาวระพีพรรณ มีโภคา   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
7. นายสุบรรณ  บุตรีศรีภูมิ  แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
8. นางสายชล  อุทัยพัฒน์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
9. นายภูวดล  ค าบุญเลิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
10. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
11. นายธนกฤต  ค าก าไร   แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
12. ดร.โสภณ  ผลประพฤติ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
13. นางสาวดาราวรรณ จอมเกาะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
14. นางสาวสุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร  แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา 
14. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
15. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
12. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
13. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท.)  
2. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางระเบียบ  พลจันทร์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
2. นางสาวพิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์หม่อนไหมฯ นครราชสีมา  
3. นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
5. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
6. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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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 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
 ติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 
 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือข้อความใดที่ เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
 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 25 มกราคม 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  369,013,892.23 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 76.58) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่ 20 
      มกราคม 2564 จ านวน 2,168,358 บาท (ร้อยละ 0.59) 

282,599,111.79 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 86,414,870.44 
5. เงินพับไป 12,973,307.77 
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    (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 25 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 20                
    มกราคม 2563  
 

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  25 
 มกราคม 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 3,470,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 2.48) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
   20 มกราคม 2564 จ านวน 1,289,121 บาท     
    (ร้อยละ 0.33) 

8,467,123 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 383,144,756 
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 25  มกราคม พ.ศ. 2564 
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 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870 
2. ก่อหนี้ผูกผัน - 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 12.71) เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวันที่  
    20 มกราคม 2563 จ านวน 4,393,000 บาท (ร้อยละ 0.32) 

5,218,700 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 116,321,370 
5. เงินเหลือจ่าย - 

 

ผู้แทน มทร.  โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ 
 กิจกรรมหลักการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 
  กิจกรรมทีย่่อยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ (ครั้ง 3 ) งบประมาณ 
 4,990,000 บาท โดยด าเนินการจัดงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29  
 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช  
ประธาน  ให้น าข้อมูลรายงานที่ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 มกราคม 
 2564 เวลา 09.30 ที่ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช และน าเรื่องที่ประชุมใน
 คณะกรรมการโรคติดจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณามาตรการโควิด - 19 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3 เรื่องการมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับ 

 หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

เลขานุการ  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
 ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง โดยให้
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ด ารงต าแหน่งใน
 ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ใน
 ภูมิภาคหรือหัวหน้าหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ 
 ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยตรง ส าหรับเงินงบประมาณตามนิยามความหมายของ
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จัดสรรให้
 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
 ตันสังกัดทราบ รวมทั้งส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ทราบด้วย รายละเอียดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
 การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/3732 ลงวันที่ 22 มกราคม 25  
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 าปีของจังหวัด 
   นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะจังหวัด 
   นครราชสีมา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีก่อนหน้า รายงานผลการด าเนิน 
   โครงการ เรียงตามล าดับ ดังนี้                     

 1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน ทสจ.นม.          (งบจังหวัด)  การจัดท าฝายต้นน้ า งบประมาณ 3,000,000 บาท กิจกรรมงบ

ด าเนินงานได้ท าเบิกจ่ายเสร็จแล้วบางส่วน ในส่วนของงบลงทุนการจัดสร้างฝายแบ่งเป็น
สองส่วนคือ  (1.) เรื่องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ได้เสนอเรื่องไปที่ส านักจัดการป่าไม้ที่ 8 
เรียบร้อยแล้วอยู่ในขบวนการด าเนินการขออนุญาต (2.) การจัดชื้อจัดจ้างได้จัดแผนใน
ระบบเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์จะด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง  

ประธาน ต้องท าควบคู่กัน มีเงื่อนไขจะท าสัญญาเมื่อได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ต้องรีบด าเนินการเพราะ
ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะมีฝนตกอาจจะติดปัญหาในช่วงนี้ 

 

 2) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ทกจ.นม.  (งบจังหวัด)  งานตรุษจีนโคราชวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องการจัดชื้อ         

จัดจ้างได้ด าเนินการแล้วซึ่งคาดว่าจะด าเนินงานได้ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564          
ส่วนโครงการอบรมวอลเลย์บอลได้ท าเรื่องยืมเงินเรียบร้อยแล้ว 

ประธาน เร่งรัดด าเนินการ 
 

3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้แทน สสจ.นม.  (งบจังหวัด) งบประมาณ 560,000 บาท กิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ในพ้ืนที่

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจ านวน 40,000 บาท  อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one  เข้าร่วมงานมหกรรมภาค ระดับประเทศ 
งานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและกิจกรรมที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ร่วมงาน
วันงานต่อต้านวันยาเสพติดโลก 

 

 4) โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ผู้แทน ชป.นม.   (งบจังหวัด) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 22 โครงการ จ านวน 246,500,000 บาท  
 การประชุมครั้งที่ผ่านมาส านักงานโยธาธิการเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของงบที่ด าเนินงานเองจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้ผู้รับจ้างเหมาในเดือน มกราคม 2564 และจะเร่งรัดท าเรื่องคืนเงิน 
ส่วนอีก 3 โครงการจะเสนอเข้าท่ีประชุม ก.บ.จ. และอีก 14 โครงการจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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 5) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.  (เหลือจ่ายงบปี 63) อยู่ระหว่างการส่งมอบงานจะด าเนินการส่งเบิกจ่ายได้ภายใน

เดือน มกราคม 2564 (งบจังหวัด)ปี 64  มี 2 โครงการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว        
ส่งท า PO แล้ว  

 (งบกลุ่มจังหวัด) มี  2 โครงการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ            
ส่งท า PO แล้ว 

  

 6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2         
     ผู้แทน ทล.นม.2  (งบปี 63) มีทั้งหมด 3 โครงการ เหลือ 1 โครงการ หมายเลขทางหลวง 2434 

ตอนสีคิ้ว-หนองรี ปัจจุบันงานได้ 20 % ก าลงัเร่งด าเนินการให้ผู้รับจ้างเข้าท างาน             
(งบกลุ่มจังหวัด) ปี 64 งบประมาณ 30,000,000 บาท อยู่ระหว่างการรับมอบ

อ านาจวันที่ 28 มกราคม 2564 จะมีการประชุมการมีส่วนร่วมและน าเข้าระบบได้เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

เลขานุการ จะประกาศจัดชื้อจัดจ้างไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2564 
 

 7) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน พาณิชย์ นม.  (งบจังหวัด) 1 โครงการคือโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 

และอาหารปลอดภัย (Korat FoodEX) งบประมาณ 1,000,000 บาท ได้ประกาศผล     
ผู้ชนะประกวดราคา งบประมาณจะมาช่วงเดือนมีนาคม 2564  

  (งบกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้ากับอาหารปลอดภัย 5 
วัน จ านวน 50 คูหา จะลงนามสัญญาได้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ก าหนดจัดงานเดือน
มีนาคม 2564    กิจกรรม Business Matching กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ประเทศ    
เพ่ือนบ้าน อยู่ระหว่างประกาศจัดชื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอวันที่ 28 มกราคม 
2564 ก าหนดจัดงานเดือนเมษายน 2564 

 

 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้แทน  มทส.  (งบกลุ่มจังหวัด) จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลและรักษาข้อเข่าไม่ให้

เสื่อมก่อนเวลาอันควรให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร์ รวม 800 คน เปลี่ยนการ
อบรมเป็นวันที่ 3,10,11, 24 ช่วงเดือน มีนาคม 2564 ทั้งหมด 4 ครั้ง ประชาสัมพันธ์
กับพ้ืนที่เพ่ือหาผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว     

ประธาน เร่งด าเนินการยืมเงิน  

 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้แทน มทร.  (งบกลุ่มจังหวัด) การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิด

แผลกดทับ  ขออนุมัติ โครงการและประกาศ  E–bidding การจัดชื้ อวัสดุประกอบ      
กิจกรรมที่จะลงพบกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยจะเลื่อนไปในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การเบิก
เงินงวดที่ 1 เป็นจัดชื้อจัดจ้างท าสัญญาและเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ จะท าการติดตั้ง
ในกลุ่มผู้ป่วย 40 ที่และท าการเบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564  
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10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้แทน มรภ.            (งบจังหวัด) กิจกรรมบริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัด

นครราชสีมาด้าน MICE CITY  ด าเนินการยืมเงินแล้ว  
(งบกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมที่ได้ยืมเงินจะเป็นกิจกรรม ที่ 1,4 กิจกรรมที่ 4 จะจัดใน

วันที่ 9,10 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564  
ประธาน   ส านักงานจังหวัดติดตามผลการด าเนินงาน 
 

ผู้แทน ต ารวจภูธร นม. 12) ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
      (งบกลุ่มจังหวัด) การจัดอบรมเครือข่ายเตือนภัยได้ส่งเงินยืมแล้ว เริ่มรุ่นแรกวันที่ 
   12 กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จวันที่ 19 มีนาคม 2564  

   13) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ปศุสัตว์ นม.    (งบกลุ่มจังหวัด) 3 กิจกรรมด าเนินการไปแล้ว 2 กิจกรรม เดือนธันวาคม 2563  

และวันที่ 19 มกราคม 2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ด าเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว  
จะส่งเงินยืมวันที่  27 มกราคม 2564และ อีก 1 โครงการงบประมาณยังไม่มาคือ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีมาตรฐานเพ่ิม
มากขึ้น งบประมาณ 419,200 บาท 
 

14) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน สหกรณ์ นม.     (งบกลุ่มจังหวัด) 1โครงการ งบประมาณ 947 ,300บาท กิจกรรมการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานจะด าเนินการในเดือนมีนาคม 2564  
ประธาน เร่งรัดให้จัดอบรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

 15) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมฯ นม.      (งบกลุ่มจังหวัด) การฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 200 ราย ได้ด าเนินการจัดชื้อ

วัสดุอบรมและเตรียมการอบรมเรียบร้อยแล้วจะเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ส านักงานจังหวัด นม. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้ด าเนินการเบิกไปแล้ว

จ านวน 1,873,942 บาท             
 
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2564)  

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  
จึงขอเชิญคณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วม              
ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

……………………………………………………………………… 
 
 

 

เลิกประชุม เวลา 09.30 น.        
              

 
                                            
 

 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


