
   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 14 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายประสิทธิ์   ศรีภิรมย์    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

3. นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
4. นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจงัหวัดนครราชสีมา 
2. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

3. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท) 
4. พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
5. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
6. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
7. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
8. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
12. หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
13. คลังจังหวัดนครราชสีมา 
14. ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  นายช่างชลประทานอาวุโส 
2. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
4. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
5. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมาย 
   ให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
 ติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่  13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่  3 มีนาคม 
 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 16 มีนาคม 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  368,765,900.52 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 82.44) เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 3 
      มีนาคม 2564 จ านวน 3,770,730 บาท (ร้อยละ 1.03) 

307,800,067.00 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 60,965,833.52 
5. เงินพับไป 13,211,299.48 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

 
    (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 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  156,977,206.40 
3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 87.23) เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2564 จ านวน 670,320.65 บาท (ร้อยละ 0.39)  

154,284,206.40 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 2,693,000.00 
5. เงินพับไป 16,751,243.60 

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  
  16 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 41,387,650 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 5.33) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
3 มีนาคม 2564 จ านวน 4.310.327.57 บาท (ร้อยละ  
  1.10)     

20,938,470.61 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 357,812,198.41 
5. เงินเหลือจ่าย 14,180,330.98 
6. ยกเลิกรายการ 30,000,000 

             

  (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 17 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 49,975,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 9.69) เท่ากับเมื่อวันที่  
    3 มีนาคม 2564 จ านวน 4,536,358.71 บาท (ร้อยละ 3.73) 

11,778,858.55 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 109,761,011.45 
5. เงินเหลือจ่าย 25,000 

 

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) โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ผู้แทน ชป.นม.           งบจังหวัด (ปี63) มีทั้งสิ้น 12 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 รายการ  
 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 5 โครงการ ติดตาม 5 โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ (1.) ก่อสร้างอาคาร 

บังคับน้ า บ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่  3 ต.จักราช อ.จักราช   
งบประมาณที่ได้รับ 11,720,000 บาท  โอนกลับส่วนกลาง 3 ,491,468.61 บาท 
กิจกรรม ขุดลอกล าจักราชช่วงบ้านตะกรุดเครือปลอก และก่อสร้างอาคารประกอบ 
ด าเนินการเอง 7,051,931.39 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 7,039,160.67 บาท  คงเหลือ 
12,770.72 บาท จ้างเหมา 1,176,600.00 บาท หมดอายุสัญญาวันที่ 23 กันยายน 
2563 ปรับมาแล้ว  175 วัน  ผลงานที่ท าได้จริง 85.00 %  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2564 
( 2) โครงการขุดลอกล าห้วยตะเคียน พร้อมอาคารประกอบ ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง 
งบประมาณที่ได้รับ 20,000,000 บาท โอนกลับส่วนกลาง 9,739,320.61 บาท 
กิจกรรม ขุดลอกล าห้ วยตะเคียน และก่อสร้ า งอาคารประกอบ  ด า เนินการเอง 
5,631,775.39 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5,038,063.54 บาท คงเหลือ 593,711.85 
บาท จ้างเหมา 4,628,904.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,259,026.20 บาท คงเหลือ 
3,369,877.8 บาท หมดอายุสัญญาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ปรับมาแล้ว 126 วัน 
ผลงานที่ท าได้จริง 91.00 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 
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 (3) โครงการแก้มลิงหนองคึม พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย 
งบประมาณที่ได้รับ 3,000,000 บาท โอนกลับส่วนกลาง 1,188,292.08 บาท กิจกรรม 
ขุดลอกแก้มลิงหนองคึม และก่อสร้างอาคารประกอบ ด าเนินการเอง 847,987.92 บาท 
จ้างเหมา 963,720.00 บาท ผลงานที่ท าได้จริง 100 % อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ  
(4) โครงการระบบระบายน้ าท้ายท านบดิน อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร ตอนล่าง ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ  ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนนไทย งบประมาณที่ได้รับ 
20,000,000 บาทโอนกลับส่วนกลาง 1,550898.76 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงบ้าน
กระดาน ก่อสร้างรางระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกรและก่อสร้างอาคารบังคับน้ า 
ด าเนินการเอง 12,250,135.84 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 7,331,558.43 บาท คงเหลือ 
4,918,577.41 บาท จ้างเหมา 6,198,965.40 บาท หมดอายุสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2564 ปรับมาแล้ว 38 วันผลงานที่ท าได้จริง 81.00 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2564 
(5) โครงการปรับปรุงท านบดินและถนนท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยบ้านยาง ระยะทาง 0.732 
กิโลเมตรพร้อมอาคารประกอบ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา งบประมาณที่ได้รับ 
20,000,000 บาท โอนกลับส่วนกลาง 3,861,090.14 บาท  กิจกรรม ปรับปรุงท านบดิน
อ่างเก็บน้ าห้วยบ้านยาง และถนนท้ายเขื่อน รวมถึงระบบไฟส่องสว่าง ด าเนินการเอง 
7,338,909.86 บาท จ้างเหมา 8 ,800,000.00 บาท ผลงานที่ท าได้จริง 100 %       
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ 
(งบกลุ่มจังหวัด) (1.) โครงการระบบกระจายน้ าอ่างเก็บน้ าหนองกก - ห้วยสวาย - สระจระเข้ 
พร้ อมอาคาร  ประกอบ ต าบลพัง เทียม อ า เภอพระทองค า  โอนกลับส่ วนกลาง 
6 ,116 ,547.60 บาท กิจกรรม ขุดลอกล าห้วยสวาย และก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ด าเนินการเอง 17,643,948.40 บาท จ้างเหมา 1,239,504.00บาท แผนการด าเนินการ 
100 % ผลงานที่ท าได้จริง 97.00 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564  
โครงการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนาม
กีฬารวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬามหกรรมพืชสวนโลก 2029 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 2 รายการ  
(1) โครงการขุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ต าบล เทพาลัย อ าเภอคง 
งบประมาณที่ได้รับ 8,300,000 บาท กิจกรรม ขุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคาร
ประกอบด าเนินการเอง 2,840,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,029,638.93 บาท 
คงเหลือ 1,810,361.07 บาท จ้างเหมา 5,460,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
ได้ผู้รับจ้าง วันที่ 30 มีนาคม 2564  
(2) โครงการขุดลอกแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง งบประมาณที่
ได้รับ 15,700,000 บาทกิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ 
ด าเนินการเอง  4,701,000.00 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 986,853.83 บาท คงเหลือ 
3,714,146.17  บาท จ้างเหมา 10,999,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : ได้ผู้รับ
จ้าง วันที่ 30 มีนาคม 2564 
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โครงการพัฒนาด้านการเกษตรการบริหารจัดการน้ า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า รวมทั้ง
ระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพานข้ามล าน้ าและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ทั้งหมด 20 รายการ 
(1) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองสองห้อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวท านบ ต าบลกงรถ 
อ าเภอห้วยแถลง งบประมาณที่ได้รับ 3,100,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงหนอง
สองห้อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวท านบ ด าเนินการเอง 1,003,000.00 บาท 
เบิกจ่ ายไปแล้ว   543 ,214.40 บาท คงเหลือ 459 ,785.60 บาท จ้ าง เหมา 
977,592.00 บาท คืนเงิน  1 ,119,408.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : ลงนาม      
ในสัญญาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 
(2) โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านจัดสรร บ้านใหม่ล าเพียก ต าบลล าเพียก อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ได้รับ 5,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
บ้านจัดสรร พร้อมอาคารประกอบ ด าเนินการเอง 963,928.30 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
397,762.73 บาท  คงเหลือ 566,165.57 บาท จ้างเหมา 1,498,960.00 บาท  คืน
เงิน  2,537,111.70 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2564  สั่งเข้าท างานแล้ว 
(3)  โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน้ ามัน บ้านหนองแคทราย ต าบลล าเพียก  
อ าเภอครบุรี งบประมาณท่ีได้รับ 5,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงบ้าน
คลองน้ ามัน พร้อมอาคารประกอบ กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน้ ามัน พร้อมอาคาร
ประกอบ ด าเนินการเอง 940,675.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  295 ,092.00 บาท 
คงเหลือ 645,583.00 บาท จ้างเหมา 1,498,960.00 บาท คืนเงิน  2,560,365.00 
บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  สั่งเข้าท างานแล้ว 
(4) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อมอาคารประกอบ บ้านนา
โคกพัฒนา ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด งบประมาณที่ได้รับ 3,000,000.00 บาท 
กิจกรรม ขุดลอกระบบระบายน้ าห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อมอาคาร  ด าเนินการเอง
1,300,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  543,214.40 บาท คงเหลือ 756,785.60 บาท 
จ้างเหมา 1,700,000.00 บาท คาดว่าจะคืนเงิน  269 ,556.13 บาท ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน : เปิดซอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 
(5) โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงด่านระกา พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนนถั่ว ต าบลใหม่  
อ าเภอโนนสูง งบประมาณที่ได้รับ 5,000,000.00 บาท  
กิจกรรม ขุดลอกบึงด่านระกา พร้อมอาคารประกอบด าเนินการเอง 1,264,800.00 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว  706,411.96  บาท  คงเหลือ 296,588.04  บาทจ้างเหมา
1,478,424.00 บาท คาดว่าจะคืนเงิน  2,256,776 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน :      
รอลงนามในสัญญาผู้รับจ้างรอหลักประกันสัญญา 
 
 
 
 



 
 

- 7- 
 

(6) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง  
ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคงงบประมาณที่ได้รับ 5,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอก
ระบบระบายน้ าบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ด าเนินการเอง 1 , 6 2 6 , 0 0 0 . 0 0 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  934,881.51 บาท คงเหลือ 691,118.49 บาท จ้างเหมา 
1,397,887.00 บาท คาดว่าจะคืนเงิน  1,976,113.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
รอลงนามในสัญญาผู้รับจ้างรอหลักประกันสัญญา  
(7)โครงการขุดลอกแก้มลิ งหนองไผ่  พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโคกกระเบื้ อง 
 อ าเภอบ้านเหลื่อมงบประมาณที่ได้รับ 18,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิง
หนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ด าเนินการเอง 9,598,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
247,140.00 บาท คงเหลือ 9,350,860  บาท จ้างเหมา  1,671,750.00 บาท 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : คาดว่าจะเปิดซอง วันที่ 24 มีนาคม 2564 
(8) โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ พร้อมอาคารประกอบ บ้านขามโนนสันติ  
ต าบลบิง อ าเภอโนนสูง งบประมาณที่ได้รับ 15,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้ม
ลิ งบ้ านขามโนนสันติ  พร้อมอาคารประกอบ บ้ านขามโนนสันติ  ด า เนินการ เอง
7,100,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 700,345.00 บาท คงเหลือ 6,399,655.00  
บาท จ้างเหมา 7,900,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการเปิดซอง เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2564 
(9) โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ต าบลธงชัยเหนือ อ าเภอปักธงชัย  งบประมาณที่ได้รับ 
12,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ
ด าเนินการเอง 2,351,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  618,046.82 บาท คงเหลือ 
1,732,953.18 บาท จ้างเหมา  5,594,100.00 บาท คาดว่าจะคืนเงิน 4,054,900  
บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 
(10) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าคลองดินด า พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอหนองบุญมาก งบประมาณที่ได้รับ 25,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกระบบ
ระบายน้ าคลองดินด า พร้อมอาคารประกอบ ด าเนินการเอง 429,000.00 บาท จ้างเหมา
  24,537,826.50 บาท คืนเงิน  33,173.50 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน :    
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สั่งเข้าท างานแล้ว 
(11) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าล าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า ต าบล
โพนทอง อ าเภอสีดา งบประมาณที่ได้รับ 10,000,000.00 บาท กิจกรรมขุดลอกระบบ
ระบายน้ าล าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า ด าเนินการเอง6,550,000.00 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,055,851.70 บาท คงเหลือ 5,494,148.30 บาท จ้างเหมา 
3,450,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : คาดว่าจะเปิดซอง วันที่ 24 มีนาคม 2564 
(12) โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง
งบประมาณที่ได้รับ 16,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงห้วยหินด าเนิน       
การเอง 275,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  58,788.40 บาท  คงเหลือ216,211.60 
บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการเปิดซอง วันที่ 16 มีนาคม 2564 
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(13) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าล าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเมือง  
อ าเภอสีดา งบประมาณท่ีได้รับ 10,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกระบบระบายน้ าล า
ห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเมือง ด าเนินการเอง 3,300,000.00 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว  796,726.52  บาท คงเหลือ 2,503,273.48  บาท จ้างเหมา 
6,700,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : คาดว่าจะเปิดซอง วันที่ 24 มีนาคม 2564 
(14) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าล าจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคาร 
 ประกอบบ้านตะกรุดเครือปลอก ต าบลจักราช อ าเภอจักราช  งบประมาณที่ได้รับ 
15,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกระบบระบายน้ าล าจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก 
พร้อมอาคารประกอบ ด า เนินการเอง 5,695,000.00 บาท เบิกจ่ ายไปแล้ ว  
2,424,967.25  บาท คงเหลือ 3,270,032.75 บาท จ้างเหมา  1 ,6 7 1 ,7 5 0 . 0 0 
บาท คืนเงิน  7,633,250.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่     
1 มีนาคม 2564  สั่งเข้าท างานแล้ว 
(15) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวอ้อ ต าบลงิ้ว 
 อ าเภอห้วยแถลง งบประมาณที่ได้รับ 14,400,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิง
หนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวอ้อ ด าเนินการเอง 1,680,000.00 บาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว  291,329.00 บาท คงเหลือ 1,388,671.00 บาท จ้างเหมา 12,720,000.00 
บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการเปิดซอง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  
(16) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ า พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับชุมพล ต าบลหนอง  
ห้วยหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว งบประมาณที่ได้รับ 10,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอก
ระบบระบายน้ า พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับชุมพล ด าเนินการเอง 2,130,000.00 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว  99 ,988.00 บาท คงเหลือ 2 ,030,012.00 บาท จ้างเหมา
7,870,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : ประกาศ TOR วันที่ 12 มีนาคม 2564 
(17) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ า พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ต าบลหนอง 
หญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว งบประมาณที่ได้รับ 10,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกระบบ
ระบายน้ าห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อมอาคารประกอบ ด าเนินการเอง170,000.00 บาท  
เบิ กจ่ าย ไปแล้ ว   43 ,220.40 บาท  คง เหลื อ  126 ,779.60 บาทจ้ า ง เหมา  
9,830,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : คาดว่าจะเปิดซอง วันที่ 26 มีนาคม 2564 
(18) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ า  พร้อมอาคารประกอบ บ้านล าบ้ านใหม่  
ต าบลหนองหญ้าขาว งบประมาณที่ได้รับ 12,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกระบบ
ระบายน้ า พร้อมอาคารประกอบ บ้านล าบ้านใหม่ เก็บกักน้ าได้เพ่ิมขึ้น 94 ,130 ลบ.ม.    
ท่อลอดรับน้ า ด าเนินการเอง 200,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 43,220.40 บาท 
คงเหลือ 156,779.60 บาท จ้างเหมา 11,800,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
คาดว่าจะเปิดซอง วันที่ 29 มีนาคม 2564 
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(19) โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนงิ้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนงิ้ว ต าบลหนอง
พลวง อ าเภอจักราช งบประมาณที่ได้รับ 12,000,000.00 บาท กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิง
บ้านโนนงิ้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนงิ้ว ด าเนินการเอง 200,000.00 บาท ยังไม่ได้
เบิกจ่าย จ้างเหมา 11,769,977.22 บาท คาดว่าจะคืนเงิน  24,022.78 บาท 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  สั่งเข้าท างานแล้ว 

(20) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว  
ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง งบประมาณที่ได้รับ 17,000,000.00 บาท กิจกรรมขุดลอก
แก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบท่อลอดรับน้ า ด าเนินการเอง 2,122,000.00 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  591,285.54  บาท คงเหลือ 1,530,714.46  บาท จ้างเหมา 
14,878,000.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน : คาดว่าจะเปิดซอง  วันที่ 29 มีนาคม 
2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
- 

เลขานุการ                    
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

……………………………………………………………………… 
 

 
 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.        
 
              

 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 

ส าเนาถกูตอ้ง 
 



 
 


