
   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 15 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานการประชุม) 
2. นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางสายสุดา  พานย้อย  แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
4. นางสาวสุวรรณี  กมลสุทธิไพจิตร  แทน คลังจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายสุบรรณ  บุตรศรีภูมิ  แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสายชล  อุทิพย์พิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
7. นายสุคนธ ์  เต็มยศยิ่ง  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
8. นางดาราวรรณ จอมเกาะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9 นายวิชา  เลิศวราดิเรก  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์และ 
            ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1. ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจงัหวัดนครราชสีมา 
2. โยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
3. รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (ท) 
4. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา 
8. 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 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา 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
 ติดตามโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีของ
 จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
 นครราชสีมา) ครั้งที่ 14 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 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 2 เมษายน 2564 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/(2) งบกลุ่มจังหวัด... 
 

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

  3. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 88.43) เพ่ิมข้ึนจากเมื่อวันที่ 18 
      มีนาคม 2564 จ านวน 18,298,718.32 บาท (ร้อยละ 5.99) 

326,095,785.32 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 42,667,115.02 
5. เงินพับไป 13,211,299.66 
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    (2) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เฉพาะหน่วยด าเนินงาน 

                                     ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา) ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 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. ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวันที่ 18 มีนาคม 
2564 จ านวน 670,320.65 บาท (ร้อยละ 11.19)  

156,977,206.40 

3. ยังไม่เบิกจ่าย - 
4. 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  งบ ประมาณ ทั้ งสิ้ น  3 9 2 ,931,000 บาท  มี ผลการด า เนิ น การ  ณ  วัน ที่  
  2 เมษายน 2564 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 392,931,000 
2. ก่อหนี้ผูกผัน 41,387,650 
3. ผลการเบิกจ่าย/ยืมเงิน (ร้อยละ 3.29) เพ่ิมขึ้นจากเมื่อวันที่  
18 มีนาคม 2564 จ านวน 7,699,550.45 บาท (ร้อยละ  
  1.96)     

28,638,021.06 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 363,932,247.96 
5. เงินเหลือจ่าย 360,730.98 
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 2  เมษายน พ.ศ. 2564 

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

12,399,858.55 

4. ยังไม่เบิกจ่าย 109,140,011.45 
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. 2563 – 2564 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

  1) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทน ทกจ.นม  (งบจังหวัดปี 64)  
1. โครงการงานตรุษจีนโคราชอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 กพ.-21 มีค.64  
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจ.นครราชสีมา Sport City เริ่มจากไตรมาสที่ 3    
ถึงไตรมาสที่ 4  

                                 โครงการที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ 1.โครงการ Sport city จ านวน 500,000 บาท  
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจ.นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ    
จ านวน 1,600,000 บาท 3. โครงการเทศกาลอาหารย่างโคราช 1,500,000 บาท  
รายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2 โครงการ โครงการมหกรรมเที่ยวโคราชถนน
คนเดิน จ านวน 500,000 บาท โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย
และการท่องเที่ยวจ านวน 300,000 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ เร่งด าเนินการ 

 
 

/2) ส านักงาน.... 
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ผู้แทน ทสจ.นม. 2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ได้ด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว วันที่ 9 เมษายน 64 สามารถ  

ลงนามได้การอนุญาตจากทางกรมป่าไม้ยังรอเรื่อง 

ประธาน รีบเร่งด าเนินการ 

1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้แทน สสจ.นม.       ได้ด าเนินการเบิกจ่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 
one จ านวน 40,000 บาท งดในส่วนของงานท้าวสุรนารี จะมีงานวันยาเสพติดโลกวันที่         
26 มิถุนายน 2564  จะจัดกิจกรรมนิทัศการและจัดการแสดง 

ประธาน ต้องดูแผนงาน เพราะถ้ าอยู่ ในช่ วงระบาดของโควิด  19  อาจจะต้ องเปลี่ ยนแผน        
สาธารณสุขต้องดูแล  

                             4) โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ผู้แทน ชป.นม.                   (งบปี 63) แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564  
                            (งบปี 64) ปัจจุบันได้ประกาศผู้ชนะทุกรายการงานและลงนามในสัญญาตัวล่าสุดภายในเดือน

เมษายนรายการงานได้วางอายุสัญญาภายในเดือนกันยายน 2564 ปัจจุบันมีการคืนเงิน 
จ านวน 13900,000 บาท ในสัปดาห์นี้จะคืนเงินอีกจ านวน 10,000,000 บาท รอลงนาม
สัญญาอีก 3 โครงการ 

ประธาน                    เร่งด าเนินการแจ้งยอดคืนเงินเพ่ือให้ส านักงานจังหวัดเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปและท า
แผนงานส่งส านักงานจังหวัดต่อไป 

หน.นม. อยากฝากเรื่องพ้ืนที่โคกหนองรังกาเนื่องจากเป็นพื้นที่เตรียมจัดงานพืชสวนโลกอยู่ระหว่างการ
ขออนุญาตใช้ตอนนี้โครงการให้ชลประทานประสานการขอใช้ที่ดินไปที่ส านักงานที่ดินได้
ประสานไปหรือไม่ 

ผู้แทน ชป.นม.             ท าเรื่องไปถึงส านักงานที่ดินและขออนุญาตกับทางพ้ืนที่ด้วย 

 5).แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 
ผู้แทน ทล2.นม                 (งบปี 64) เหลืออยู่ 1 กิจกรรมตอนนี้ส่งผลงานเรียบร้อยแล้วส่งมาเบิกเงินท่ีจังหวัดแล้ว 
                               (งบปี 63) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราดระหว่าง  
                               กม.0+700 – กม.1+700 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุพรรณีก่อสร้างได้ประกาศ วันที่ 25 ได้รับ 
                               ประกาศ ลงนามเดือนเมษายน 2564 ระยะเวลา 3 เดือน 
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                          6.) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทน วธ.นม.                    การแสดงศิลปกรรมร่วมสมันนานาชาติ (Thailand biennale Korat) ได้รับงบประมาณ 

28,000,000 ล้านบาท ได้สรุปมาเรื่องของการประชุมคณะท างานประชุมไปแล้ว 3 ครั้งมี
ครั้งที่ 4 วันนี้ได้เลื่อน มียอดเบิกจ่าย 9 ,506 บาท การจ้างแบบเฉพาะเจาะจงยอดทั้งหมด 
677,900 บาท ส่วนอีบิตดิ้งเป็นกิจกรรมระหว่างงานขณะนี้ได้ประกาศในระบบ PPP แล้ว 
จะพิจารณาผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 จะลงนามได้เดือนพฤษภาคม 2564 ผลงานที่
จะต้องส่งอยู่ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2564 เรื่องของสมุดภาพนครราชสีมา 1 ล้านบาท 
ตอนนี้ลงระบบเรียบร้อยแล้ว จะลงนามได้สิ้นเดือนเมษายน ระยะเวลา 90 วัน การจัดลาน
วัฒนธรรมภายในพ้ืนที่จัดแสดงผลงาน 3 แห่ง แห่งละ 22 ครั้งในช่วงงาน การจัดท าพาส
ปอรต์และการจัดสื่อประชาสัมพันธ์รวมงบประมาณ งบประมาณ 3 ,000 ,000 บาท 
ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดให้ เป็นการถ่ายทอดสดในวันเปิดงาน ช่อง 9 เสนอราคา            
190,000 บาท การด าเนินการเองตอนแรกได้ก าหนดไว้ตอนเดือนมีนาคมไม่สามารถที่จะ
ก าหนดพ้ืนที่กับผลงานให้ได้ต้องเลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคม อบรม 2 ครั้ง 

 7) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้แทนพาณิชย์ นม.            (งบจังหวัด) การส่งเสริมสินค้าเกษตร อุสาหกรรมและอาหารปลอดภัยบริษัทท าสัญญา

วันที่ 8 เมษายน 2564 จัดงานวันที่ 6 - 10 พค. 64 
     (งบกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงสินค้าจัดไปเมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 อยู่

ระหว่างตรวจรับงานจะเบิกจ่ายได้เดือนเมษายน อีกกิจกรรมยังไม่ได้รับงบประมาณ           
รอลงนาม  

เลขานุการ                 ตอนนี้งบประมาณมาแล้ว 
                            8) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผู้แทน พมจ.นม.                ได้รับงบประมาณ 500 ,000 บาท ทั้งหมด 3 กิจกรรม ด าเนินการกิจกรรมที่ 1 แล้ว

วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ยอดที่ได้รับ 357 ,900 บาท เบิกจ่าย 323 ,900 บาท 
กิจกรรมที่เหลือจะด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ  
5.1 เรื่อง การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13/2564)  

เลขานุการ                   การประชุมครั้งต่อไป ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 6  พฤษภาคม 2564 เห็นควรพิจารณา
   การติดตามครั้งต่อไป 

 
……………………………………………………………………… 

 
 

 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.        
              
 
 

 (ลงชื่อ)      กฤษณา ปะโพทิง            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                            (นางสาวกฤษณา ปะโพทิง) 
                             เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

               (ลงชื่อ)     ศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   (นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์) 
                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 

ส าเนาถกูตอ้ง 
 


