
   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 17 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางวันเพ็ญ  อ าพาส   คลังจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
5. นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  
6. นายพุทธชาด  สามงาม   แทน โยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา 
7. นางพนิดา  บุญญรัตนศิริ  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
8. นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการ 
               พัฒนาจังหวัด 
9. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

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    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศิวเรศวร์  ดลประสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นายรฐนนท ์  ไชยสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน          ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดราชการส าคัญและเร่งด่วนจึงมอบหมาย 
   ให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน         ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
       ติดตาม  โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
นครราชสีมา) ครั้งท่ี 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 
2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีค าหรือข้อความใดที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
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 12 พฤษภาคม 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  
 

ที่ประชุม      รับทราบ 

/ (2) งบกลุ่มจังหวัด... 
 

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

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 92.40) เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 
  29 เมษายน 2564 จ านวน 5,855,348.60 บาท (ร้อยละ 1.58) 

340,754,133.92 

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 12 พฤษภาคม 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 
 รายการ  งบประมาณ ทั้ งสิ้ น  3 92 ,931,000บาท  มี ผลการด า เนิ นการ ณ  วันที่  
  11 พฤษภาคม 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 72,155,226.14 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 13.09) เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวันที่  
29 เมษายน 2564 จ านวน 1,969,886.80 บาท (ร้อยละ 0.5)     

51,438,050.81 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 319,060,303.09 
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 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 121,064,870 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 49,975,000 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 36.89) เท่ากับเมื่อวันที่  
29 เมษายน 2564 จ านวน 16,569,000 บาท (ร้อยละ 13.70) 

44,729,056.36 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 76,226,273.64 
5. เงินเหลือจ่าย 609,540 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

/ ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่องติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
 นครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ                 
 พ.ศ. 2564 (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา) 
   
เลขานุการ  เชิญหน่วยด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา

และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 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.                  งบจังหวัดคงเหลืออยู่ 3 รายการ (1.) โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านตะกรุด  
                              เครือปลอกพร้อมอาคารประกอบงานด าเนินการแล้ว 100 %  ผลงานที่ท าได้จริง 96.00%  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2564 (2.) โครงการขุดลอกล าห้วยตะเคียน 
พร้อมอาคารประกอบ ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย  ผลงานที่ท าได้จริง 100 %.  
(3.) โครงการระบบระบายน้ าท้ายท านบดิน อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร ตอนล่างผลงานที่ท าได้
จริง 91.00 % งานจ้างเหมาและงานด าเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2564  
 งบกลุ่มจังหวัดปี 63 2 โครงการเบิกจ่ายไป 100%  (1.) โครงการก่อสร้างอาคาร
ระบายน้ าคลองโคกสวาย จังหวัดนครราชสีมา ผลงานที่ท าได้จริง 100% 
 งบจังหวัดปี 64 (1.) โครงการขุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลเทพาลัย ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้วได้น าเครื่องจักรกลเข้าด าเนินการ งานด าเนินการเอง
เบิกจ่ายไปแล้ว 1,298,317.33 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2564 
2 โครงการขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ต าบลเทพาลัย  
งบประมาณท่ีได้รับ 15,699,485.97 บาท ด าเนินการเอง 4,700,485.97 บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว 1,781,001.23 บาท งานจ้างเหมาได้ผู้รับจ้างแล้ว ผลงานที่ท าได้จริง
12.00 % คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2564 
 งบจังหวัด  (1 .) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองสองห้อง พร้อมอาคารประกอบ         
บ้ านหั วท านบ  งานด าเนินการเองเบิกจ่ ายไปแล้ว 831 ,178.55 บาท  คืน เงิน  
1,120,045.36 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2564  
(2.) โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านจัดสรร บ้านใหม่ล าเพียก ด าเนินการเอง 963,928.30 
บาท จ้างเหมา 1,498,960.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 774,717.83 บาท คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือน กรกฎาคม 2564  
 

/(3) โครงการขุดลอก... 
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(3 .) โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน้ ามัน บ้านหนองแคทราย  ด าเนินการเอง 
940,675.00 บาท จ้างเหมา 1,498,960.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  705,449.70 
บาท คืนเงิน 2,560,365.50 บาท  คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2564 4  
(4.)โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อมอาคารประกอบ 
ด าเนินการเอง 1,299,863.12 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 646,839.63  
(5.) โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงด่านระกา พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนนถั่ว ด าเนินการเอง 
1,264,003.29 บาท จ้างเหมา 1,478,424.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  916,178.61 
บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กรกฏาคม 2564 
(6.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง 
ด าเนินการเอง 1,624,681.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,191,715.16 บาท คาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือน กรกฏาคม 2564  
(7.) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโคกกระเบื้อง ด าเนินการ
เอง 8,789,899.35 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,923,896.75  บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือน สิงหาคม 2564 
(8.) โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ พร้อมอาคารประกอบ บ้านขามโนนสันติ 
ด าเนินการเอง 6,819,611.84 บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว 3,049,987.23 บาท คาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2564  
(9.) โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ต าบลธงชัยเหนือ เบิกจ่ายไปแล้ว  831,742.82 
บาท  คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2564 
(10.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าคลองดินด า พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองตะไก้ 
ด าเนินการเอง 429,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 248,781.65 บาท คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนสิงหาคม 2564  
(11.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าล าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า 
ด าเนินการเอง 3,449,892.84 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,921,473.70  บาทคาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2564 
(12.) โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง ต าบลโนนสมบูรณ์  ด าเนินการเอง 
275,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  160,157.65  บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน 
กันยายน 2564  
(13.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าล าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเมือง 
ด าเนินการเอง 3,299,871.73 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,663,671.32 บาท  
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2564 
(14.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ าล าจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคาร
ประกอบ ด าเนินการเอง 5,694,949.37 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  3,383,874.00  บาท 
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2564 

/ (15) โครงการขุดลอก... 
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(15.) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวอ้อ ต าบลงิ้ว 
ด าเนินการเอง 1,679,083.08 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  740,158.48 บาท คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนกันยายน 2564 
(16.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ า พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับชุมพล ด าเนินการเอง 
2,129,731.79 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2564 
(17.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ า พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ด าเนินการเอง 
170,000.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  135,124.05 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน 
กันยายน 2564 
(18.) โครงการขุดลอกระบบระบายน้ า พร้อมอาคารประกอบ บ้านล าบ้านใหม่  
ด า เนิ น ก า ร เอ ง  200,000.00 บ า ท  เบิ ก จ่ า ย ไป แ ล้ ว  3 4 ,9 3 9 .8 5 บ า ท              
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2564 
(19 .) โครงการขุดลอกแก้มลิ งบ้ าน โนนงิ้ว  พร้อมอาคารประกอบ บ้ านโนนงิ้ ว                               
ด าเนินการเอง 206,000.00 บาท เบิกจ่าย ไปแล้ว  183,219.55 บาทคาดว่าจะ   
แล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2564    
(20.) โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว 
ด าเนินการเอง 2,121,349.10 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,214,514.94  บาท คาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2564 

มติที่ประชุม                รับทราบและเร่งด าเนินการ 
 
ผู้แทน ทช.นม              2. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  
                                   งบจังหวัด 2 (1.)สายทาง 1048 แยกทล. – บ้านสีคิ้ว เสร็จไป 100%  
                              (2.)นม 2141 แยกทล-บ้านหนองยายเทียม มีแผนงาน 89 % ผลงาน 52 % อยู่ 
                              ระหว่างการท าผิว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
                              (งบกลุ่มจังหวัด) มี 2 โครงการ สายนม 3003 แยก ทล.201-บ้านเจริญผล แผนงาน 
                              81 % ผลงาน 79 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม อยู่ระหว่างการ 
                               ด าเนินความปลอดภัยไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องหมายเส้นจราจร โครงการที่ 2 สาย 
 บ้านเสิงสาง-สระตะเคียน แผนงาน 84 % ผลงาน 83.89% ด าเนินความปลอดภัย       
 ไฟฟ้า แสงสว่าง รอการตีเส้นเครื่องหมายเส้นจราจร 

มติที่ประชุม               รับทราบและเร่งด าเนินการ  
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 ผู้แทน ทล 2 นม         3. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2   
                                     งบจังหวัด 1 โครงการ งานขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน 
                                  ด่านขุนทดหนองกราด เป็นถนน 2 ช่องจราจรขยายเป็น 4 ช่องจราจร สัญญาเริ่ม 
                                   20 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 210 วัน ปัญหา 
                                  อุปสรรคจะเป็นท่อประปา ไฟฟ้า ได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรื้อย้ายออก ผู้รับจ้าง 
                                  ได้เข้าด าเนินการเพื่อที่จะขึ้นชั้นทางให้เร็วที่สุด ผู้รับจ้างได้เบิกเงินล่วงหน้าไปแล้ว  
                                  ไป 15 % 

  ประธานการประชุม          ให้เร่งด าเนินการ                           

   มติที่ประชุม                  รับทราบและเร่งด าเนินการ                            
 
       
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  

5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 18/2564)  
เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นควรพิจารณาการ 
   ติดตามครั้งต่อไป 

 

 

……………………………………………………………………… 
 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.        
              
 
 

 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 

ส าเนาถกูตอ้ง 
 


