
   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
4. นางวันเพ็ญ  อ าพาส   คลังจังหวัดนครราชสีมา 
5. นางสายชล  อุทิพย์พิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
6. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
7. นายพุทธชาด  สามงาม   แทน โยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา 
8. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นางกนกพันธ์  เลิศวราดิเรก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
3. นางสาวสุกัญญา เศษวงค์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
4. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
5. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 
         เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมาย 
   ให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน         ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน       
ติดตาม  โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 14 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค า
หรือข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่
ประชุมแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพ่ือด 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 26 เมษายน 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  
 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 
 
 

 

งบจังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ  381,987,200.00 
2. ก่อหนี้ผูกพัน  368,765,900.34 

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 90.82) เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2564 จ านวน 27,089,718.32 บาท (ร้อยละ 5.99) 

326,098,785.32 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 33,867,115.02 
5. เงินพับไป 13,211,299.66 
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    (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ                   จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 3 โครงการ 28 กิจกรรม/รายการ 
   งบประมาณท้ังสิ้น 173,728,450 บาท ด าเนินโครงการ/เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย มีผลเบิกจ่าย 
                             จ านวน 156,977,206.40 บาท เงินพับไป 16,751,243.60 บาท                         

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 เรื่องผลการด าเนินโครงการ/เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (1) งบจังหวัด 
เลขานุการ         จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 5 โครงการ 13 กิจกรรม 47  ร า ย ก า ร 
 ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง สิ้ น  3 9 2 ,931,000บ า ท  มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ณ  วั น ที่  
  7 เมษายน 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 70,175,226 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 3.29) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
7 เมษายน 2564 จ านวน 35,820,142.95 บาท (ร้อยละ  
  9.12)     

64,458,164.01 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 320,689,397.01 
5. เงินเหลือจ่ายที่ยังไม่โอนเปลี่ยนแปลง 22,432,646.10 

             

  (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 7  เมษายน พ.ศ. 2564 

 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 49,975,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 10.20) เท่ากับเมื่อวันที่  
7 เมษายน 2564 จ านวน 621,000 บาท (ร้อยละ 0.51) 

28,160,056.36 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 92,795,273.64 
5. เงินเหลือจ่าย 609,540 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 4.1  เรื่องติดตามผลการด าเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของจังหวัด
 นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ                 
 พ.ศ. 2564 (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา) 
   
เลขานุการ  เชิญหน่วยด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

1) โครงการชลประทานนครราชสีมา (งบประมาณ พ.ศ.2563 / 2564 ) 
2) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา (งบประมาณ พ.ศ.2564 ) 
3) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2 (งบประมาณ พ.ศ. 2564 )            

1. โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ผู้แทน ชป นม.                  โครงการที่ยังคงค้างอยู่มี 2 รายการงานที่ส่งเบิกแล้วอีก 2 รายการงานคือ 
                          ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าตะกุดเครือปอกในส่วนการด าเนินงานเองเสร็จแล้ว 100 % 
                          ส่วนการจ้างเหมาก าลังเร่งรัดคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2564 
                          เบิกได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 1 รายการงานระบบระบายน้ าท้ายท านบดินล า 
                          เชียงไกรตอนล่างวางแผนไว้เสร็จสิ้นเดือนเมษายน 2564 จะแล้วเสร็จจะเบิกจ่ายเดือน 
                          พฤษภาคม 2564 งานด าเนินการเองเบิกหมดแล้วเหลือแต่งานจ้างเหมาอย่างเดียว 
                                  (งบ64) 23 รายการงานปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว 22 ล้านบาทงานด าเนินการเอง 
                           ไม่มีอุปสรรคอะไรมีการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องเริ่มเข้าท างานแล้วทั้งหมดส่วนงานจ้างเหมา 
                           ได้ผู้รับจ้างแล้วทุกสัญญามีบางราบการงานที่ผู้รับจ้างยังไม่เซ็นสัญญาเนื่องจากติดช่วง 
                           โควิดได้ท าหนังสือขอผ่อนผันได้ท าหนังสือไปแล้วว่าผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์มาผ่อนผันเรื่องนี้ 
                           เพราะว่าเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้มีประกาศได้แจ้งให้เข้ามาเซ็นสัญญาโดยด่วน 
ประธาน                 เรื่องประกาศโควิดขอฝากไว้ด้วย 

มติที่ประชุม             รับทราบและเร่งด าเนินการ 

ผู้แทน ทช.นม           2. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  
                                    ทั้งงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมี 4 โครงการคาดว่าเดือน พฤษภาคม 2564  
                            งบจังหวัด 64 มี 2 สายทาง 1. 1048 แยกทล.- บ้านสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
                            แล้วเสร็จ 100 % 2. นม 2141 แยกทล 24-บ้านหนองยายเทียม อ.หนองบุญมาก 
                            จ.นครราชสีมา อยู่ระหว่างการด าเนินก่อสร้างแผนงาน 89% ผลงาน 30 % ได้เร่งรัด 
                            สัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 กลางเดือนหน้าและต่อสัญญาช่วงวันที่ 23 คาดว่าแล้วเสร็จทัน 
                            สายที่ 2 ถนนสายเสิงสาง – บ้านสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ส่งงวดงาน 
                            ไปแล้ว 40% ปรับปรุงเส้นทางแล้วเสร็จ งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ 100 % 
                                    ( งบกลุ่มจังหวัด) 1.สายนม.3003 แยก ทล.201-บ้านเจริญผล ผู้รับจ้างส่งหนังสือ 
                            มอบงานไปแล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน แผนงาน 80 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน                                  
                            สิ้นเดือนนี้  ถนนสายเสิงสาง-บ้านตะเคียน แผนด าเนินงาน 90 % อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้า 
                            แสงสว่างคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 
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                           3. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 

ผู้แทนทล 2 นม.                  มีโครงการอยู่ 1 โครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2217 ตอนด่านขุนทด 
                              หนองกราด ผู้รับจ้างได้ด าเนินการเซนต์สัญญาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน  
                              2564 อยู่ระหว่างการก าหนดพื้นที่เข้าด าเนินการท างานติดตั้งป้ายสัญญาสิ้นสุด 16 ตุลาคม 
                              2564                               
ประธาน                    ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน 2564  
                                             
มติที่ประชุม                รับทราบและเร่งด าเนินการ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 17/2564)  

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2564 เห็นควรพิจารณาการติดตาม 
  ครั้งต่อไป 

 

 

……………………………………………………………………… 
 

 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.        
              
 
 

 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 

ส าเนาถกูตอ้ง 
 


