
  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายกรกต  ธ ารงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายชิตพล  เหล่าอัน   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
4. นางวันเพ็ญ   อ าพาส   คลังจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายพุทธชาติ  สามงาม    แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา    
6. นายไพรวัลย์  เขียวอ่อน  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
7. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
8. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
10. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
2. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
3. พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
4. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
5. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท.) 
10 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร  นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 
2. นายปิยะพงษ์  ปล้องพุดซา  วิศวกรโยธา 
3. นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
4. นายรฐนนท ์  ไชยสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
6. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
7. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกรกต ธ ารงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมาย 
   ให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
 ติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 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 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  368,985,392.90 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 76.08) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่ 27 
      มกราคม 2564 จ านวน 5,489,281.11 บาท (ร้อยละ 1.50) 

288,088,392.90 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 80,896,993.24 
5. เงินพับไป 13,001,813.86 
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    (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  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 27 
    มกราคม 2564  

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  งบประมาณ ทั้ งสิ้ น  392 ,931,000 บาท  มี ผลการด าเนิ นการ ณ  วันที่  
  1 กุมภาพันธ์ 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 3,470,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 2.70) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
   27 มกราคม 2564 จ านวน 840,850 บาท (ร้อยละ 0.22)     
    (ร้อยละ 0.33) 

9,756,244 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 382,303,906 
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 1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870 
2. ก่อหนี้ผูกผัน - 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 13.24) เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวันที่  
    27 มกราคม 2564 จ านวน 219,699.84 บาท (ร้อยละ 
0.53) 

5,438,399.84 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 116,101,470.16 
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) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  
ผู้แทน ทล 2 นม.          (งบจังหวัด) ปี 63  ยังคงเหลืออยู่ 1 โครงการติดปัญหาเรื่องป่าไม้ คืนพ้ืนที่ป่าไม้

วันที่ 7 มกราคม 2564  ผลงานอยู่ที่ 30% คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกเดือน กุมภาพันธ์ 
2564 งวดที่ 2 จะเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564  

  (งบจังหวัด) ปี 64 ได้รับงบทั้งหมด 60,000,000 บาท งบกลุ่ม 30,000,000 
บาท รวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท จะมีการด าเนินการ 2 สายทาง ติดเรื่องหนังสือมอบ
อ านาจก าลังหารือว่าจะเป็นอ านาจของทางหลวงที่ 10 หรือแขวงทางหลวง ด าเนินการร่าง 
TOR เรียบร้อยแล้ว 

คลังจังหวัด นม. ต้องเบิกจ่ายให้ได้ภายในเดือนกันยายน 2564  
คลังจังหวัด นม. เรื่องการมอบอ านาจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้หน่วยงานในพ้ืนที่ได้เลย 
เลขานุการ งบจังหวัดได้มีการมอบอ านาจโดยมอบอ านาจให้อธิบดีทุกโครงการอธิบดีมอบกลับคืนมา

ทั้งหมดแล้วหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ลงวันที่ 22 มกราคม ไม่มีผลต่องบจังหวัดจะมีผลต่องบเหลือจ่าย 

ประธาน แขวงทางหลวงที่ 2 น าหนังสือมาคุยกับตรวจสอบภายใน 
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ผู้แทน ทล 2 นม. สาย 2090 มีประเด็นเรื่องที่ ไปรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่  28 มกราคม 2564          

รูปแบบเดิมที่น าเสนอประชาชนไม่ต้องการรูปแบบนี้อยากให้ท าเป็นแบบมาตรฐานของกรม
ทางมีเกาะแบ่งช่องจราจรชัดเจน ป่าไม้ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ท าให้งานล่าช้า 

ประธาน ตอนเสนอโครงการยังไม่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
ผู้แทน ทล.2 นม. เรื่องงบประมาณยังไม่ม่ันใจว่าจะได้รับจึงยังไม่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมมาก่อน 
ประธาน ประเด็นคือโครงการนี้เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนมีระเบียบก าหนดไว้ว่าตามที่

ทางราชการจะมีการท าโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องมีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น เราไปรับฟังความคิดเห็นภายหลังมีประชาชนไม่เห็นด้วยขบวนการต่อไปเราจะท า
อย่างไร 

หน.สนจ.นม ในเรื่องนี้ชาวบ้านเห็นด้วยแต่มีการคัดค้านจากนักอนุรักษ์ทางแขวงทางหลวงแก้ปัญหาโดย
การไม่ท าโครงการต่อแต่ขยายสองฝั่ งขยายด้านข้างให้กว้างขึ้น มีข้อจ ากัดในเรื่อง
งบประมาณระบุจ านวนว่าต้องขนาดเท่านี้ แต่ถ้าเราขยายสองฝั่งในงบประมาณที่ได้รับ
น่าจะเป็นไปได ้

ประธาน ประเด็นข้อเท็จจริงคือก่อนการเสนอของบประมาณได้ท าการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือไม่  

ผู้แทน ทล.2 นม. ไม่ได้ด าเนินการรับฟังความคือเห็นของชาวบ้านก่อนเสนอของบประมาณ 
ประธาน ส านักงานจังหวัดและแขวงทางหลวงที่ 2ไปดูระเบียบส านักนายกว่าการท าโครงการที่มี

ผลกระทบต่อประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน 
เลขานุการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 งบจังหวัด 2 โครงการและงบกลุ่มจังหวัด 1 โครงการ ได้

ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนบ้าง 
ผู้แทน ทล.2 นม.  สาย 2090 เตรียมร่าง TOR ท าราคากลางทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงกระบวนการมีส่วนร่วม

ถ้าชาวบ้านเห็นด้วยจะด าเนินโครงการต่อ สาย 2217 ชาวบ้านเห็นด้วยจะด าเนินการ
โครงการเมื่อหารือเรื่องการมอบอ านาจเสร็จ 

เลขานุการ ต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน 31 มีนาคม 2564  
คลังจังหวัด นม. กรณีงบปี 64 หน่วยงานพยายามเร่งรัดก่อหนี้ให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 กรณีก่อหนี้

ไม่ทันภายในมีนาคม 2564 ด้วยเหตุผลจ าเป็น ต้องก่อหนี้ให้ทันภายในเดือนกันยายน 
2564 

ประธาน แขวงทางหลวงที่ 2 ต้องชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจว่าถ้าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการจะมีผลท าให้ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันเดือนมีนาคม 2564 มีความเป็นไปได้ที่จะ
ถูกโอนเงินกลับต้องให้ข้อมูลกับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
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 2) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
ผู้แทน ทช.นม.  (เหลือจ่ายงบปี 63) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 
  (งบจังหวัด) มี 2 โครงการ ได้ท า PO แล้วอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
   (งบกลุ่มจังหวัด) มี 2 โครงการ สายนม  003 ลงนามสัญญาส่งท าPO แล้ว สายที่ 

2 อยู่ระหว่างรออุทรณ์การจัดชื้อจัดจ้างคาดว่าครบก าหนดภายในวันพฤหัสบดีนี้ ถ้าไม่มีข้อ
ท้วงติงจากผู้เสนอราคาจะมาลงนามสัญญา 

ประธาน การเบิกจ่ายไม่มีปัญหาตามที่รายงาน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
 

 3) โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ผู้แทน ชป.นม.   (งบจังหวัด) ปี 63 ยังคงเหลือด าเนินการอีก 5 รายการงาน อยู่ระหว่างตรวจรับ

งาน 2 รายการงาน อีก 3 รายการงานจะเร่งด าเนินการภายในเดือนมีนาคม 2564  
   (งบกลุ่มจังหวัด) ปี 63 มี 2 รายการงานเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
   (งบจั งห วัด )  ปี  6 4  ได้ รั บ งบ ประมาณ ทั้ งสิ้ น  2 2  โครงการ  จ าน วน 

246,500,000 บาท ปัจจุบันการท าข้อผูกพันได้ทั้งสิ้น 13 โครงการ จะด าเนินการท าข้อ
ผูกพันทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทุกรายการงาน  

 

 4) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง  
เลขานุการ   ในรายงานผลการด าเนินการงบจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 95 % งบกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ 

ร้อยละ 98 % คาดว่าจะเบิกจ่ายทันเดือนมีนาคม 2564 
           
มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
    
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  

5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 12/2564)  
เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น จึงขอเชิญ 
   คณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วม 
   ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางสาว 
   บุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

……………………………………………………………………… 
 
 

 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.        
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 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 


