
   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นางวันเพ็ญ  อ าพาส   คลังจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายพุทธชาติ  สามงาม    แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางสาวสายสุดา พานย้อย  แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 

5. นางสาวระพีพรรณ มีโภคา   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

6. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว  แทน ผู้อ านวยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2    
7. นายภูวดล  ค าบุญเลิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
8. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
9. นายสุวิจักษณ์  ปริกกระโทก  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
10. นายสุรินทร ์ อ่อนน้อย  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
10. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
11. นายวิชา  เลิศวราดิเรก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
12. นายศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจงัหวัดนครราชสีมา 
2. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

3. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท) 
4. พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
5. ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
2. นางอนงค์นาฎ คุณวิเศษ  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
3. นางอังศุณิชฐา ศิริพูลรัตนา  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย 
      และแผนยุทธศาสตร์ 
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4. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
5. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
6. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
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 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
 ติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 
 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 มีนาคม 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  368,769,015.44 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 80.17) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่ 3 
      กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 7,712,940 บาท (ร้อยละ 2.09) 

304,029,336.20 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 64,739,679,.24 
5. เงินพับไป 13,218,184.56 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

 
    (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 1 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  156,984,970.40 
3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 87.23) เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 5,222,163.63 บาท (ร้อยละ 3.01)  

153,613,885.75 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 3,371,084.65 
5. เงินพับไป 16,743,479.60 

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  งบ ประมาณ ทั้ งสิ้ น  3 9 2 ,931,000 บาท  มี ผลการด า เนิ น การ  ณ  วัน ที่  
  1 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 41,387,650 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 2.82) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
    3 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1,332,972.32 บาท (ร้อยละ  
    0.12)     
    (ร้อยละ 0.33) 

16,628,143.04 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 363,241933.98 
5. เงินเหลือจ่าย 13,060,922.98 

             

  (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 มีนาคม 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 13.24) เท่ากับเมื่อวันที่  
    3 กุมภาพันธ์ 2564 

7,242,499.84 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 114,297,370.16 
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) ส านักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทนคลังจังหวัด         งบจังหวัดจะต้องเบิกให้ทันภายในเดือนกันยายน 2564 ช่วงแรกจะขยายถึงเดือน 
 มีนาคม 2564 และขยายให้อีก 6 เดือน ให้กันเงินได้ถึง มีนาคม 2564   
ประธาน ช่วงขยาย 6 เดือนหน่วยงานต้องท าอย่างไรบ้าง 
ผู้แทนคลังจังหวัด ถ้ามีการท า PO แล้วจะขยายให้อัตโนมัติแต่ถ้ากรณีงบจังหวัดหรืองบกลุ่มกันเงินแบบใช้ PX 
 จะต้องท า PO ให้ทัน 
ประธาน PX (ท าเอง) โครงการชลประทานมีอะไรบ้าง 
ผู้แทน ชป.นม มี 1 รายการงาน ระบบระบายน้ าท้ายท านบดินอ่างล าเชียงไกรตอนล่างประมาณ 3 ล้าน 

บาท แผนคือให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรง ด าเนินการเสร็จ
ส่วนที่เหลือจะคืน ส่วนค่าวัสดุเป็น PO หมดแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
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2.) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
ผู้แทน ทล2.นม  งบ พรบ.ปี63 มีโครงการที่ติดเรื่องป่าไม้ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งงวดงานแล้ว 1 งวด คาดว่างานส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2564 

ประธาน เร่งรัดการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

3) โครงการชลประทานนครราชสีมา 

ผู้แทน ชป.นม  มี 5 รายการงานที่ด าเนินการ  
1.ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านตะกรุดเครือปอก ด าเนินการเองและการจ้างเหมาเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2564 ผลการด าเนินงาน   90% 
 2.-ขุดลอกล าห้วยตะเคียนพร้อมอาคารประกอบต าบลกงรถอยู่ระหว่างส่งมอบงาน 

 3.แก้มลิงหนองคึมพร้อมอาคารประกอบท าเอกสารส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว 

4.ระบบระบายน้ าท้ายท านบดินอ่างล าเชียงไกรตอนล่างวางแผนให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 

5.ปรับปรุงท านบดินอ่างเก็บน้ าห้วยบ้านยางอยู่ระหว่างส่งมอบงาน 

(งบกลุ่มจังหวัด) เหลือ 1 แสนบาท เป็นค่าแรง  

ประธาน ท าหนังสือแจ้งส านักงานวัฒนธรรมให้ก่อหนี้ผูกผันภายในเดือนมีนาคม 2564 
ประธาน งบกลุ่มจังหวัดปี 63 เหลือ 3 ล้านบาทเป็นของหน่วยงานใด 

เลขานุการ เป็นของ มทร.อีสานที่จัดท างานภาพยนต์สุพรรณหงษ์ 
ประธาน  เร่งรัดให้ส่งเบิก   

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 

 4). ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน ทสจ.นม     การจัดท าฝายทั้งหมด 550 ฝาย การอนุญาตได้ส่งหนังสือขออนุญาตจากส านักงาน

ไปที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 และได้ส่งไปที่กรมเรียบร้อยแล้วทางกรมได้ประสานกับ
ทางส านักงานแล้วว่าจะจัดประชุมพิจารณาให้ภายในเดือนมีนาคม การจัดชื้อจัดจ้างเนื่องจาก
มีข้อผิดพลาดในการลงระบบการปรับตัวแผนจะเริ่มการจัดชื้อจัดจ้างวันที่ 4 – 11 มีนาคม 
2564 จะเคาะราคาได้ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และประกาศผู้รับจ้าง 29 มีนาคม 
2564 ถ้าเราจะต้องกันเงินภายในเดือนมีนาคม จะต้องท าอย่างไรบ้าง 

มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดการด าเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 14/2564)  

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ดังนั้น จึงขอเชิญ  
   คณะกรรมการและคณะท างานฯ ทุกท่าน และหน่วยด าเนินโครงการเข้าร่วม 
   ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางสาว 
   บุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

……………………………………………………………………… 
 
 

 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.        
              
 
 

 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 

 
 

ส าเนาถกูตอ้ง 
 


