(นครราชสีมา)

(ชัยภูมิ)

(บุรีรัมย์)

(สุรินทร์)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นครชัยบุรินทร์

สำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1
โทรศัพท์/โทรสำร 0 – 4424 – 3090

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2558

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทาขึ้นบนพื้ นฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม โดยที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 4 ปี(พ.ศ.
2557 - 2560) ฉบั บ ทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข อง
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประชุม และจัดทารายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
จนได้โครงการบรรจุไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ราชการ ฯ ทั้ งสิ้ น 23 โครงการที่ สอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ฉบับทบทวนใหม่
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
25 กันยายน 2558
คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ ฯ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ
ในแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ทั้ ง ส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(แบบ กจ. 2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการและแบบฟอร์ม
รายละเอียดจาแนกตามงบประมาณ
(1 ชุด : 1โครงการ)
เฉพาะโครงการที่เป็นคาของบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560)
ฉบับทบทวนใหม่ พ.ศ. 2560
ซึ่ง ก.บ.ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ได้มีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ที่

ชื่อโครงการ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

งบประมาณ
บุรีรัมย์

สุรินทร์

รวม

รวมทั้งหมด 23 โครงการ
348,670,700 324,463,500 332,275,740 250,307,500 1,255,879,440
1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
22,352,800 19,121,800 26,249,300 21,472,000 89,195,900
คุณภาพดีสู่สากล
2
3
4
5
6

7

8
9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
19,511,000
การผลิตมันสาปะหลัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อ และ
2,402,000
กระบือคุณภาพ
โครงการส่งเสริมการตลาด
2,000,000
และบริโภคเนื้อคุณภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตสินค้า
6,000,000
เกษตรด้วยเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
8,000,000
การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่ายด้าน 1,500,000
การท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความ 16,810,000
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

8,688,400

6,472,100

4,804,800

39,476,300

2,270,200

2,270,200

1,880,800

8,823,200

-

-

-

2,000,000

90,000,000

50,000,000

80,000,000

220,000,000

6,000,000

-

3,000,000

15,000,000

5,795,800

12,281,440

16,500,000

42,577,240

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

-

-

3,039,000

19,849,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

ชื่อโครงการ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียม
ความพร้อม เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
11 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก และแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
สากล
13 โครงการเสริมศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์กลาง
การซื้อขายผ้าไหมแห่ง
อาเซียน
14 โครงการแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
15 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ
16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการค้าการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน
17 โครงการส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

งบประมาณ
บุรีรัมย์

32,000,000

18,000,000

35,000,000

15,000,000

100,000,000

51,501,00

5,000,000

20,600,000

9,962,000

87,063,000

11,493,900

10,387,300

15,198,700

19,060,900

56,140,800

4,500,000

-

-

-

4,500,000

12,000,000

-

-

-

12,000,000

-

-

2,250,000

2,250,000

4,500,000

-

-

-

-

-

4,000,000

สุรินทร์

รวม

7,000,000
-

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

7,000,000
4,000,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

ชื่อโครงการ

18 โครงการพัฒนาและ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง
ทางบกในกลุ่มจังหวัดไปสู่
ภูมิภาคและอาเซียน
19 โครงการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านโลจิสติกส์ การค้าการ
ลงทุน
21 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ในภูมิภาคสู่อาเซียน
22 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม
เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดไปสู่ภูมิภาคและ
อาเซียน
23 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทางบกสนับสนุน
ระบบรางและเชื่อมต่อ
ระบบโลจีสติกส์
รวมทั้งหมด 23 โครงการ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

งบประมาณ
บุรีรัมย์

34,600,000

47,200,000

49,977,000

-

131,777,000

-

-

-

5,000,000

5,000,000

-

-

500,000

5,000,000

5,500,000

-

-

-

5,000,000

5,000,000

34,000,000

52,400,000

105,977,000

50,000,000

242,377,000

90,000,000

58,100,000

-

-

148,100,000

สุรินทร์

รวม

348,670,700 324,463,500 332,275,740 250,469,500 1,255,879,440

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบหน้าโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
ที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อโครงการ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

งบประมาณ
บุรีรัมย์

สุรินทร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
22,352,800 19,121,800 26,249,300 21,472,000
คุณภาพดีสู่สากล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
19,511,000
8,688,400
6,472,100
4,804,800
การผลิตมันสาปะหลัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อ และ
2,402,000
2,270,200
2,270,200
1,880,800
กระบือคุณภาพ
โครงการส่งเสริมการตลาด
2,000,000
และบริโภคเนื้อคุณภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า
90,000,000 50,000,000 80,000,000
เพื่อการเกษตร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตสินค้า
6,000,000
6,000,000
3,000,000
เกษตรด้วยเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์
รวมทั้งหมด 6 โครงการ 52,265,800 126,080,400 84,991,600 111,157,600

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

รวม

89,195,900
39,476,300
8,823,200
2,000,000
220,000,000
15,000,000
374,495,400

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบหน้าโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว
3 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว
4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก และแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหมสู่สากล
7 โครงการเสริมศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์กลาง
การซื้อขายผ้าไหมแห่ง
อาเซียน
รวมทั้งหมด 7 โครงการ

งบประมาณ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

สุรินทร์

รวม

8,000,000

5,795,800

12,281,440

16,500,000

42,577,240

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

16,810,000

-

-

3,039,000

19,849,000

32,000,000

18,000,000

35,000,000

15,000,000

100,000,000

51,501,00

5,000,000

20,600,000

9,962,000

87,063,000

11,493,900

10,387,300

15,198,700

19,060,900

56,140,800

4,500,000

-

-

-

4,500,000

125,804,900

40,683,100

84,580,100

65,061,900 316,130,040

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบหน้าโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
งบประมาณ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม
ที่
ชื่อโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
1

2

3

4
5

6

โครงการแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
12,000,000
กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ SMEs
OTOP เพื่อศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการค้า
การลงทุนของภาครัฐ
และเอกชน
โครงการส่งเสริมการค้า
การลงทุนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
โครงการพัฒนาและ
เชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
34,600,000
คมนาคมขนส่งทางบก
ในกลุ่มจังหวัดไปสู่
ภูมิภาคและอาเซียน
โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุนการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยวไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

-

-

-

12,000,000

-

2,250,000

2,250,000

4,500,000

-

-

7,000,000

7,000,000

-

4,000,000

-

4,000,000

47,200,000

49,977,000

-

131,777,000

-

-

5,000,000

5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

งบประมาณ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
ชื่อโครงการ

7

โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
500,000
5,000,000
5,500,000
ด้านโลจิสติกส์ การค้า
การลงทุน
8 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการกระจาย
5,000,000
5,000,000
สินค้าในภูมิภาคสู่
อาเซียน
9 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคมเพื่อการ
34,000,000 52,400,000 105,977,000 50,000,000 242,377,000
ท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดไปสู่ภูมิภาคและ
อาเซียน
10 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งทาง
90,000,000 58,100,000
148,100,000
บกสนับสนุนระบบราง
และเชื่อมต่อระบบ
โลจีสติกส์
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 170,600,000 157,700,000 162,704,000 74,250,000 565,254,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: ..........
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
วงเงิน : 89,195,900 บาท (แปดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
ในนโยบายที่จ ะต้องดาเนิ น การข้อที่ 6 การเพิ่ มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.4 การดูแล
เกษตรกรด้ ว ยการลดต้ น ทุ น การผลิ ต การช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งปั จ จั ย การผลิ ต อย่ างทั่ ว ถึ ง การช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกการตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร ข้อ 6.5 เน้นการปรับปรุ งวิธีการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา ข้อ 6.15 ดาเนินการปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การแบ่งเขตการปลูกพืชผลแต่ละชนิ ด และการสนับสนุน
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้
ข้อ 6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้า จนถึงปลายน้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่า เพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป
เพื่อเพิ่ มมูล ค่าสิ น ค้าเกษตรและแก้ไขปั ญ หาที่ส าคัญ ของประเทศ ข้อ 6.17 เพิ่ มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ในด้ านการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและ มีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ และที่

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ได้มีมติเห็นชอบเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 25582562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบ
เรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558-2562 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์สาคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ผลิต มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม โดย
จะผลิตข้าวเปลือกให้สมดุลกับ อุปสงค์ในปี 62/63 จานวนไม่เกิน 31 ล้านตัน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว ในปี 62/63 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ทุกชนิดไม่ต่ากว่า 600 กก. ต้นทุนการผลิตต่อไร่ไม่เกิน
4,000 บาท และต่อตัน ไม่เกิน 6,000 บาท 3) การยกระดับคุณภาพและการเพิ่ มมูลค่ าข้าวเปลื อก และ
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด มี 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1) มีแผนพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
2) สร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว โดยจัดระบบโรงสีให้ทั่วถึงสอดคล้องกับผลผลิตในแต่
ละพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ใน 5 ปี
3) ส่งเสริมและผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ภายใน 5 ปี
4) พัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าว
5) สร้างค่านิยมการบริโภคข้าวโดยการบริโภค
6) การสร้างนวัตกรรมโดยมีนวัตกรรมข้าวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 5 ชนิด และนาไปต่อยอดได้และ
มีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านเวชภัณฑ์สาอางจากข้าวที่มีผลิตเชิงการค้า
7) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจีสติกส์ โดยต้นทุนการบริหารจัดการโลจีสติกส์ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานลดลงไม่น้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 4 ปี
แนวทางการพัฒนาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 5.1.5 การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยปรับโครงสร้างการผลิตภาค
การเกษตร โดยการปรั บ เปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ า ขั้ น ปฐม เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากล และจากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร (-3.88) ต่ากว่าค่ากลางของประเทศ (0.03) และการประชุมมอบนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
ข้อสั่งการข้อที่ 3.2 เรื่องการลดต้นทุนการผลิต ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมใดกรมหนึ่ง แต่เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันเป็นแปลงใหญ่ เช่น ข้าวราคาขึ้นกับตลาดโลก ให้คิดวิธีใหม่ โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ก่อ
เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตที่กาหนดเป้าหมายให้ทุกคนเข้ามาร่วมทางานโดยวั ดผลได้ 3 เดือน มอบ
สศก. คิดโมเดลลดต้นทุนการผลิตแบบใหม่
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ:
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญโดยเฉพาะอย่างการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 9.36 ล้านไร่ มูลค่า เพิ่ม
การผลิต ในแต่ละปีประมาณ 3,838 ล้านบาท เกษตรกร ผู้ปลูกมากถึง 520,454 ครัวเรือน
1) สภาพปัญหา เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ ขาดความรู้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ
ตามมาตรฐาน GAP และมีต้นทุนในด้านการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การใช้ปุ๋ยเคมี ในอัตราที่สูงเฉลี่ย
35 ก.ก./ไร่ รวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่น้อย เพียง 430 บาท/ไร่ อีกทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) ความต้องการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล จานวน 4 จังหวัด
มีความต้องการจัดหาวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยการนาเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์และรับรองแล้วจาก
กรมการข้าวมาใช้ในไร่นาเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี การลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง เน้นที่การปรับปรุงบารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ การเลี้ยงปลาในนาข้าว อีกทั้งการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองในชุมชน และการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
รวมทั้งการจัดทาแผนพัฒนาข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ปี 2561-2564
(1.3) ความเร่งด่วน :
มี ค วามจ าเป็ น เร่ งด่ ว นมาก เนื่ อ งจากเกษตรกร และผู้ ป ระกอบการด้ า นผลิ ต ผลทาง
การเกษตร ยังคงมีความเป็ นอยู่ ที่ไม่ดี มีรายได้น้อย รวมถึงการนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกใน
ครัวเรือน จึงจาเป็นต้องเพิ่มช่องทางทางการผลิต การตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผล เพื่อให้ขายสินค้า
ได้ราคาดีขึ้น มีรายได้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ สามารถรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP การลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการปรับปรุงบารุงดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้น
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสากล
2.1.2 เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา และกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาการศึกษาวิ จัย นวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
2.1.3 เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
2.1.4 เพื่อมีแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวในระยะเวลา 4 ปี (2561-2564)
(2.2) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ: จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
3.2.1 หน่วยงานราชการ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
โครงการชลประทานจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้า
ภายในจังหวัด สถานศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น
3.2.2 ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สมาคมโรงสี สหกรณ์การเกษตร ร้านจาหน่าย
สินค้าเกษตร เป็นต้น
3.2.3 ภาคประชาชน ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อาสาสมัครเกษตรประจาหมู่บ้าน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ปี
ปี
ปี
ปี
2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว ครัวเรือน
10,000 10,500 11,000
หอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP
- ผลผลิตเฉลี่ยข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นเป็น
ก.ก./ไร่
๔๕๐
๔๖๐
๔๘๐
- กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจาหน่าย
ร้อยละ
5
10
15
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
-จานวนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว ได้รับ ผลิตภัณฑ์
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แนวใหม่
- แผนพัฒนาข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ ระยะ
แผน
1
4 ปี
หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

(4.2) ผลผลิต : เกษตรกร จานวน 11,500 ครัวเรือน
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. เกษตรกร จานวน 11,500 ครัวเรือน มีความรู้ในการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน
GAP และการจัดทาแปลงพันธุ์ข้าว
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 450 ก.ก./ไร่ เป็น 480
ก.ก./ไร่
3. กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
4. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีแผนการพัฒนาที่
ชัดเจน
5. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
1. เกษตรกรมีเครือข่ายในการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิที่เข้มแข็ง
สามารถ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ
2. ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพและมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นที่รู้จักทั้ง
ใน
และต่างประเทศ
เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ
และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ

ก.ย. – ธ.ค.
2559

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
หอมมะลิ
1.1 การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรตามระบบโรงเรียน
เกษตรกร
(3 ครั้ง) ในระบบการผลิตข้าว
ตามมาตรฐาน GAP
1.2 การปรับปรุงบารุงดิน
1.3 การเลี้ยงปลาในนาข้าว





1.4 การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อลด
ต้นทุนการใช้สารเคมี
1.5 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี
1.6 การตรวจรับรองแปลงตาม
มาตรฐาน GAP
2การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ ปี 2561-2564
3 การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว
3.1 การส่งเสริมการแปรรูปข้าว
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลินครชัยบุรินทร์
3.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิในวิสาหกิจชุมชน
3.4 การพัฒนาการแปรรูปข้าว
ภายใต้นโยบายแปลงใหญ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ
(๖) วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. –
ก.ค. – ก.ย.
2560
มิ.ย. 2560
2560












 ดาเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 89,195,900บาท (แปดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย :
บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
89,195,900
74,545,900
55,800
29,805,000
44,685,100
14,650,000
13,250,000
400,000
1,000,000

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : สานักงานเกษตรจังหวัด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มี
ประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9) วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การหรื อ การดู แลบ ารุ งรั ก ษา เมื่ อ โครงการแล้ วเสร็ จ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ งยื น
ของโครงการ
(9.1) เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทั้ง 4 จังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ
การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การผลิตตามมาตรฐาน GAP การจัดการตอซังข้าว และการเลี้ยง
ปลาในนาข้าว
(9.2) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวหอม
มะลิเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
(9.3) หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน เกษตรกร และกลุ่มคนที่มีส่ วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์อย่างชัดเจน
(9.4) ส านั กงานเกษตรจั งหวัด และส านั กงานเกษตรอ าเภอ จะมี การประสานงานกั บ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ในการสนั บ สนุ น ให้ กลุ่ มมี การปฏิ บั ติงานได้อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพตามความจาเป็ น
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี ***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: ……….
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
วงเงิน : 39,376,300 บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารเข้าสู่ครัวโลก
กลยุทธ์ : เพิ่มศักยภาพการผลิตมันสาปะหลังเพื่อผลิตอาหารและพลังงานทดแทน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
ในนโยบายที่ จ ะต้อ งดาเนิ น การข้อที่ 6 การเพิ่ ม ศัก ยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้ อ 6.4 การดูแ ล
เกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกการตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร ข้อ 6.5 เน้นการปรับปรุงวิธีการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา ข้อ 6.15 ดาเนินการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การแบ่งเขตการปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนสหกรณ์
ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ ข้อ 6.16
ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น การ
ส่งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ า จนถึงปลายน้า โดยการพั ฒ นาวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สาคัญของประเทศ ข้อ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมให้ เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยการเพิ่มองค์
ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไก การสนับสนุนและขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้ เป็น ระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒ นาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาส ในการลงทุนในต่างประเทศ และคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติได้ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการร่ว มจั ดท ายุท ธศาสตร์สิ น ค้าเกษตรเป็ น รายพื ช เศรษฐกิจ 4 สิ น ค้ า
(Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และอ้อย โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รองหั ว หน้ าฝ่ ายเศรษฐกิ จ เป็ น ประธาน ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น เลขานุ การ นั้ น โดยได้
ดาเนิน การการแต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์ (Roadmap) 4 สินค้าขึ้น ประกอบด้วยคณะทางาน
จัดทายุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ย งสัตว์ (Roadmap)และคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์ มันส าปะหลั งและ
ผลิตภัณฑ์ (Roadmap) มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ส่วนคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม (Roadmap) มีเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน และ
คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย (Roadmap) มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
ผู้แทน เป็นประธาน ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์ทั้ง 4 สินค้า จะดาเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติ และสร้างความ
ยั่งยืนโดยให้พิจารณาจากปัจจัยภายนอก ร่วมกับปัจจัยภายใน โดยการจัดทายุทธศาสตร์นั้นได้พิจารณาถึง
สถานการณ์การผลิตและความต้องการใช้ของพืชทั้ง 4 สินค้า ทั้งในระดับโลก และอาเซียน เพื่อนามากาหนด
เป็นเป้าหมายในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า รวมทั้งพิจารณาผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าอาเซี ยนที่กาลัง
จะเกิดขึ้น พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การกาหนด
เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยยกร่างยุทธศาสตร์และจัดทา
มาตรการและแนวทางการด าเนิ น งาน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่ ว น (น้อ ยกว่า 1 ปี ) ระยะสั้ น (1-3 ปี )
ระยะปานกลาง(3-5 ปี) และระยะยาว(5-10 ปี) โดยยุทธศาสตร์มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Roadmap)
การดาเนิน การระยะเร่งด่วน คือการรักษาระดับราคามันส าปะหลั งและบริห ารจัดการมันส าปะหลั งจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนระยะสั้น(1-3 ปี) จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการพื้นที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ การจัดตั้งและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ระยะ
ปานกลาง(3-5 ปี) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันสาปะหลัง และการผลักดันนโยบายการใช้พลังงานทดแทน
ส่วนระยะยาว(5-10 ปี) เดินหน้าการพัฒนาระบบโลจีสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิต
และการค้าผลิ ตภัณ ฑ์มั น ส าปะหลั งของโลก และแผนยุทธศาสตร์กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่ าง 1 ประจ าปี พ .ศ. 2557-2560 ที่ เน้ น การยกระดั บ เกษตรอุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหารตาม
มาตรฐาน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีความสาคัญต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก
ผู้ผลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรผ่านกระบวนการแปรรูป แปลงสภาพให้
เป็ น อาหารที่ผู้บ ริโภคต้องการ และได้มีการคาดการณ์ ว่าประชากรโลกจะมีความต้องการบริโภคอาหาร
เพิ่มขึ้นกว่า 150% ในอีก 10 ปีข้างหน้า ขณะที่ความสามารถในการผลิตต่าลง จึงเป็นสิ่งที่หลายประเทศ
หันมาให้ความสนใจกับความมั่นคง ด้านอาหาร และประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการเกษตรที่ดีสินค้าเกษตร
เป็นที่นิยมของทั่วโลก อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอาหารแปรรูปมีมูลค่าการส่งออกกว่ า 7 แสนล้านบาท
ในปี 2554 โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกถึง 1 ล้านล้าน
บาท ภายในปี 2556 และทาให้เกิดการจ้างงานมากเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ในการแปรรูปอาหารยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก และหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ากลางน้า และปลายน้าได้
อย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งปั จจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ
เสียเปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน และในปัจจุบันจึงได้มีการนาพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ทดแทนพลังงานในรูปอื่นๆ
โดยอาศัยเทคโนโลยีจึงเป็นทางเลือกและเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกยอมรับเพราะเป็นพลังงานโลก
ที่สะอาดมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทาให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อนาเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น การผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้ในอาคาร การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบสู บน้า การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบแสง
สว่าง การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับระบบทาความร้อน หรือระบบทาความเย็น การประจุแบตเตอรี่
เพื่อการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคืนให้กับสายส่งไฟฟ้า กฟภ. เป็นต้น และการ

ประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) วันพุธที่
26 สิงหาคม 2558 ข้อสั่งการข้อที่ 3.2 เรื่องการลดต้นทุนการผลิต ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมใดกรมหนึ่ง แต่
เป็นการบูรณาการร่วมกันเป็นแปลงใหญ่ เช่น ข้าวราคาขึ้นกับตลาดโลก ให้คิ ดวิธีใหม่ โดยการรวมแปลงเป็น
แปลงใหญ่ ก่อเกิดกิจ กรรมลดต้น ทุน การผลิ ตที่ กาหนดเป้ าหมายให้ ทุกคนเข้ามาร่ว มทางานโดยวัดผลได้
3 เดือน มอบสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คิดโมเดลลดต้นทุนการผลิตแบบใหม่
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ:
1) สภาพปั ญ หา กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ มี พื้ น ที่ ป ลู ก
มันสาปะหลังปี ๒๕๕8 จานวน ๒.๗๖ ล้านไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 3.0๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.35 ของ
พื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (7.40 ล้านไร่) มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๓,๘๕๔ กิโลกรัม ซึ่งในทางวิชาการถือว่ายังต่า
เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งควรเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้ได้อย่างน้อย 5,000 กิโลกรัมต่อไร่
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 60) สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่า ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่
ปลูกมันสาปะหลังต่าลง โรคและแมลงที่เข้าทาลายมันสาปะหลัง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตรวมไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งโรงแป้งมัน และโรงงานผลิตเอทานอล ที่ต้องอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อีก
ทั้งยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า และการเผยแพร่งานวิจัยยังไม่ สงสู่พื้นที่ไม่
มากเท่าที่ควร และที่สาคัญที่สุดคือยังไม่มีการนาพลังงานสะอาดมาเป็น เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตมัน
สาปะหลังในพื้นที่
2) ความต้ อ งการ ผู้ ป ระกอบการทั้ ง โรงแป้ ง ลานมั น ส าปะหลั ง มี ค วามต้ อ งการ
หัวมันสาปะหลังในแต่ละปีไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านตัน ในขณะที่เกษตรกรสามารถผลิตได้เพียง ๗ ล้านตัน
(1.3) ความเร่งด่วน :
มีความจาเป็นเร่งด่วนมาก เพราะหากยังให้เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดยังปลูกและดูแลรักษา
ไร่มัน สาปะหลังอย่ างที่เคยปฏิบั ติ กัน มา ก็จะยิ่งทาให้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่าลงทุกปี ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการดังกล่าวข้างต้น ประกอบทั้งเมื่อเปิดประตูสู่อาเซียน ผู้ประกอบการโรงแป้ง หรือเอทานอล ในกลุ่ม
จังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง อาจจะย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศสมาชิกอื่นที่มีความสามารถมากกว่า และ
หากเป็นเช่นนั้นจริงผลผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร ก็จะไม่มีตลาดรองรับอย่างแน่นอน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรเครือข่ายมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง และการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมันสาปะหลัง
2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันในการแปรรูปวัสดุจากมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
2.1.3 เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกรทราบและเข้ า ใจถึ ง การน าพลั ง งานสะอาดมา
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
2.1.4 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพลงสู่พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังของเกษตรกร
(2.2) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ: จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
3.2.1 หน่วยงานราชการ ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ เป็นต้น
3.2.2 ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สมาคมโรงแป้ง/ลานมัน โรงงานผลิตเอทานอล
เป็นต้น
3.2.3 ภาคประชาชน ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
อาสาสมัครเกษตรประจาหมู่บ้าน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตมันสาปะหลังคุณภาพ
- ผลผลิตเฉลี่ยมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นเป็น
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการแปรรูปมัน
สาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า
- ติดตั้งระบบน้าหยดจากโซล่าเซลล์เพื่อ
เพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
- เผยแพร่งานวิจัยลงสู่พื้นที่ปลูกมัน
สาปะหลังของเกษตรกร

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
หน่วยนับ แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัวเรือน
1,650 8,500 9,000
ตัน/ไร่
กลุ่ม

4

4.5

4.8

5
83

แห่ง

-

-

4

4

งาน

-

-

-

1

หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

(4.2) ผลผลิต : เกษตรกร จานวน 10,500 ครัวเรือน
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. เกษตรกร จานวน 10,500 ครัวเรือน มีความรู้ในการเพิ่มผลิตและคุณภาพมัน
สาปะหลัง
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 4.5 ตัน/ไร่ เป็น 4.8 ตัน/ไร่
3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการแปรรูปผลผลิตมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการนาพลังงานสะอาดไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิต

ทางการเกษตรชนิดอื่นๆ
5. เกษตรกรในพื้นที่ดาเนินการและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความรู้จากงานวิจัยที่นาไปเผยแพร่ในพื้นที่
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : เกษตรกรมีเครือข่ายในการผลิตมันสาปะหลังที่เข้มแข็งสามารถแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ใหม่ๆในการผลิตมันสาปะหลัง
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด ที่เสนอขอ
และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
1. กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
1.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ต้นแบบและเกษตรกรเครือข่าย
1.2 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ใน
การป้องกันกาจัดโรงแมลงมัน
สาปะหลัง
1.3 การผลิตน้าหมักชีวภาพจาก
สารเร่ง พด.2
1.4 การปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ย
อินทรีย์
2. กิจกรรมการแปรรูปวัสดุจากมัน
สาปะหลัง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 59

ม.ค. – มี.ค. 60






2.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ในการแปรรูปมันเส้นสะอาด



3. กิจกรรมระบบน้าใต้ดินด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มผลผลิต
มันสาปะหลัง



3.1 ขุดบ่อบาดาล ติดตั้งระบบน้า
ใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เดิน
ระบบท่อน้าหยด
3.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ระบบสูบน้าพลังงาน




เม.ย. – มิ.ย. 60

ก.ค. – ก.ย. 60

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมที่สาคัญ

ก.ย. – ธ.ค. 59

แสงอาทิตย์ และการบริหารจัดการ
น้าให้กับกลุ่มเป้าหมายและ อปท.
4. กิจกรรมการเผยแพร่งานวิจัยลง
ในพื้นที่
4.1 การให้น้าและปุ๋ยผ่านระบบน้า
หยดในแปลงมันสาปะหลัง
5. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลโครงการ
(๖) วิธีการดาเนินงาน

ม.ค. – มี.ค. 60

เม.ย. – มิ.ย. 60

ก.ค. – ก.ย. 60




 ดาเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 39,376,300บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
(วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ
39,376,300
33,716,300
1,372,800
11,903,300
20,440,200
5,660,000
1,660,000
4,000,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : สานักงานพลังงานจังหวัด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
ประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ

 ไม่มี

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
(9.1) เครื่องสับมันสาปะหลังในการแปรรูปมันสาปะหลังเป็นมันเส้นสะอาดจะเป็นครุภัณฑ์ของ
สานักงานเกษตรอาเภอ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรสามารถยืมไปใช้ได้โดยมีเงื่อนไขและมาตรการในการยืมอย่าง
เคร่งครัด
(9.2) ระบบน้าหยดจากโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังที่ติดตั้งในพื้นที่ จะเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานของเกษตรกร ซึ่งภายหลังจากก่อสร้างและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว จะเป็นครุภัณฑ์ของ
สานักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี **************

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
วงเงิน : 8,823,200 บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาด ของโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 6.4 “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วย
วิธีการต่างๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่ อ ย ตลอดจนใช้ ก ลไกตลาดดูแ ลราคาสิ น ค้าเกษตรประเภทที่ ราคาต่ าผิ ด ปกติ ให้ สู งขึ้ น ตามสมควร”
และกรมปศุสัตว์มีนโยบายที่สาคัญ คือ มีการดาเนินการพัฒนาที่ยึดถือเป้าหมายบุคคล และงานสาคัญที่เป็น
แนวทางเดี ย วกั น ที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ค วามส าคั ญ คื อ 1. การด าเนิ น การด้ า นปศุ สั ต ว์
เพื่อเกษตรกรมีการดาเนินงานที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและมีรายได้เพิ่ม
จากการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ 2. การดาเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อประชาชน มีการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การทาให้สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สาหรับผู้บริโภคภายในประเทศและส่งออก ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ติดคน 3. การดาเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อเศรษฐกิจ คือการดาเนินงานที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุน อานวยความสะดวก เพิ่มศักยภาพการบริการ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย สร้างมู ลค่าเพิ่ม
และผลักดันตลาดสินค้าปศุสัตว์ไทยให้ขยายตัว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีการพัฒนาผลผลิต
สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืน ผลิตผลทางการเกษตรมีมาตรฐาน
ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตร และสามารถส่งออกไปขายในตลาดใกล้เคียงได้
การเลี้ยงโคในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นแบบปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติแบบพื้นบ้านที่ถือปฏิบัติกัน
มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าในความครอบครองของเกษตรกรมีน้อย ดังนั้น เกษตรกรมักจะ

ต้อนโคออกไปหาหญ้าหรือที่มีพืชเป็นอาหารโคทั่วไป เช่น ตามริมถนน พื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ ป่าสาธารณะ
ทั่วไปรอบ ๆ หมู่บ้าน ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว เช่น ในทุ่งนา แต่ปัจจุบันนี้กรม
ปศุสัตว์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงโคกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่
ยังคงอาศัยน้าฝนและใช้น้าจากแม่น้าลาธารตามที่มีเป็นหลัก ส่งผลทาให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องรับภาระต้นทุนใน
การเพาะปลูกที่สูง เพราะต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นจานวนมากในการสูบน้ามาใช้ในการเพาะปลูกในช่วงที่ฝนทิ้ง
ช่วง และบางพื้นที่ยังประสบปัญหาน้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกอีกด้วย
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังไม่ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนทุกชนิด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร จึงได้มีแนวคิดนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ใน
การสูบน้าทาการเพาะปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงโคของเกษตรกร ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การสูบน้า ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเพาะปลูกได้ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการ
เลี้ยงโค
(๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
๑๖๕,๔๕๔ ครัวเรือน มีโคเนื้อ ๘๑๙,๔๓๔ ตัว(ฐานข้อมูลกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดมีการ
เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิประเทศและวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงโค
เนื้อเป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่จะปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสม
กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และตามกระแสความนิยมของตลาดเท่านั้น มิได้คานึงถึงการผลิตเนื้อ
คุณภาพที่มีไขมันแทรกสูง เนื้อมีลักษณะนุ่ม ละเอียด เพื่อจาหน่ายในตลาดระดับสูงแต่อย่างใด ซึ่งประเทศไทย
ปั จจุ บั น มีการน าเข้าเนื้ อโคคุ ณ ภาพสู งจากต่างประเทศปี ละประมาณ ๔,๐๐๐ ล้ านบาท การเลี้ ยงโคเนื้ อใน
ลักษณะที่ผ่านมาดังกล่าวส่งผลให้ราคาโคเนื้อตกต่า เกษตรกรไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้
จากศักยภาพอันโดดเด่นด้านการผลิตโคเนื้อและโอกาสในการผลิตเนื้อโคขุนรองรับตลาดระดับสูง
ดังกล่ าวข้างต้ น กลุ่ ม จั งหวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ๑ จึงเหมาะสมอย่างยิ่ งในการส่ งเสริม ให้
เกษตรกรรวมกลุ่มปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าให้กับโคเนื้อโดยวิธีผสมพันธุ์กับพ่อโคพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง เช่น
พันธุ์วากิว พันธุ์บราห์มัน พันธุ์ชาร์โลเล่ย์ เป็นต้น แต่เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่มีความสามารถที่จะซื้อ
พ่อพัน ธุ์หรือน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์ได้เองเนื่องจากมีราคาสู ง จึงเห็ นควรสนับสนุนน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์คุณ ภาพสู ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง ๑ เพิ่มองค์ความรู้ในการปรับระบบ
การเลี้ยงสัตว์และสนับสนุนเวชภัณฑ์และแร่ธาตุอาหารเสริมสาหรับสัตว์ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
การนาพลังงานทดแทนมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต หากมีการพัฒนาการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการผลิตสัตว์ เช่น
การวางแผนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมที่ทันสมัย การคัดเลือกพันธุ์ที่เป็นที่นิยมบริโภคของตลาด
และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตป้อนสู่โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานในพื้นที่ การผลิตตามมาตรฐานที่มีการตัดแต่ง
ซากตามความต้องการของผู้บ ริโภค และการบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สะอาดน่าซื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิ ต

เหล่านี้เป็นต้น จะช่วยยกระดับการเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ ให้เข้าสู่มาตรฐานและสร้างความยั่งยืนในอาชีพของ
เกษตรกรต่อไป อีกทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าโคเนื้อ สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล หากไม่ดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ เกษตรกรผู้ เลี้ยงโค
สูญเสียโอกาสในตลาดโคเนื้อคุณภาพที่ขยายตัวมากขึ้น
(๑.๓) ความเร่งด่วน :
มีความจ าเป็ น เร่งด่วนมาก เนื่องจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะทาให้ มีการผลิ ตเนื้อโค
คุณภาพทดแทนการนาเข้าเนื้อโคคุณภาพสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งยังรองรับตลาดอาเซียน และช่วยยกระดับ
ราคาโคเนื้อในประเทศในภาพรวมด้วย
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ รองรับตลาดระดับสูง
๒.๑.๒ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
๒.๑.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อคุณภาพให้ความเข้มแข็ง
2.1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์ให้ได้คุณภาพ และเพียงพอต่อการเลี้ยงโค
(๒.๒) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือน กันยายน ๒๕๖๐
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่ ๘๘ อาเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
และด้านพลังงานจังหวัดและ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รวมจานวน ๑,๓๐๐ ราย ดังนี้
: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครราชสีมา จานวน ๕๐๐ ราย
: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยภูมิ จานวน ๓๐๐ ราย
: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๓๐๐ ราย
: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์ จานวน ๒๐๐ ราย
(๓.๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย : เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโคเนื้ อ ,ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ วัต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕58 ปี ๒๕๕๙
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
(๑) จานวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม
ราย
๘๐๐
(๒) จานวนแม่โคเนื้อพื้นฐานที่ได้รับการผสมเทียม
ตัว
1,600
(3) เกษตรกรมีแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
ไร่
(4) GPP โคเนื้อของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
(5) ติดตั้งระบบสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แห่ง
หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

ปี ๒๕๖๐
แผน
1,300
2,000
325
10
4

(4.2 ) ผลผลิต :
4.2.1 เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม จานวน 1,300 ราย
4.2.2 แม่โคเนื้อพื้นฐานที่ได้รับการผสมเทียม จานวน 2,000 ตัว
4.2.3 เกษตรกรมีแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จานวน 325 ไร่
4.2.4 ระบบสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จานวน ๔ ชุด
(๔.3) ผลลัพธ์ :
๔.3.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีรายได้จากการเลี้ยงโคมากขึ้น
๔.3.๒ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
4.3.3 สามารถแก้ปัญหาน้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกหญ้าเนเปียร์ของผู้เลี้ยงโคในพื้นที่
4.3.4 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์ให้ได้คุณภาพ และเพียงพอต่อการเลี้ยงโค

(๔.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : การเลี้ยงโคเนื้อได้รับการพัฒนาในเชิงคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
แนวทางกิจกรรม

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย.-ธ.ค. 59

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปรับระบบผลิตโคเนื้อคุณภาพ
๑.1 ฝึกทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้
เกษตรกร จานวน 1,300 ราย



ม.ค.-มี.ค. 59

เม.ย.-มิ.ย. 59

ก.ค.-ก.ย. 59

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

แนวทางกิจกรรม

ก.ย.-ธ.ค. 59

1.2 สนับสนุนน้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพ จานวน 2,๖๐๐ ตัว



1.3 สนับสนุนเวชภัณฑ์และแร่ธาตุอาหารเสริมสาหรับสัตว์ จานวน
๑,๓๐๐ ชุด



ม.ค.-มี.ค. 59

เม.ย.-มิ.ย. 59

ก.ค.-ก.ย. 59



1.4 สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และปุ๋ย จานวน 325 ไร่
1.5 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวในการปรับระบบการเลี้ยง
โคเนื้อและการบริโภคเนื้อโคคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยง
สัตว์ด้วยระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



2.2 ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์





(6) วิธีการดาเนินการ
 ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 8,823,200 บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

4,823,200

งบดาเนินงาน

4,823,200

- ค่าตอบแทน

129,600

- ค่าใช้สอย

556,000

- ค่าวัสดุ

4,137,600

งบลงทุน

-

- ค่าครุภัณฑ์

-

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000

งบเงินอุดหนุน

-

งบรายจ่ายอื่น

-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันทีหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : สานักงานพลังงานจังหวัด)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(8.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(9) วิธี การบริ หารจั ด การหรือการดู แลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่ อให้ เกิดความยั่งยืน ของ
โครงการ
9.1 ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ มีการสารวจ เก็บข้อมูล
การผลิตก่อนและหลังดาเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
9.2 ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อสามารถนาความรู้ต่อยอดในการทาการเกษตรได้
9.3 ติดตามกากับดูแล แนะนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
(๑0) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
- ไม่มี ***************

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดและบริโภคเนื้อโคคุณภาพ
วงเงิน : ๒,๐๐๐,0๐0 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาด ของโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 6.4 “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วย
วิธีการต่างๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกร
รายย่ อ ย ตลอดจนใช้ ก ลไกตลาดดูแ ลราคาสิ น ค้าเกษตรประเภทที่ ราคาต่ าผิ ด ปกติ ให้ สู งขึ้ น ตามสมควร”
และกรมปศุสัตว์มีนโยบายที่สาคัญ คือ มีการดาเนินการพัฒนาที่ยึดถือเป้าหมายบุคคล และงานสาคัญที่เป็น
แนวทางเดี ย วกั น ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ความส าคัญ คื อ 1. การดาเนิ น การด้ านปศุ สั ต ว์เพื่ อ
เกษตรกร มีการดาเนินงานที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและมีรายได้เพิ่ม
จากการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ 2. การดาเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อประชาชน มีการดาเนิ นงานเกี่ยวกับ
การทาให้สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สาหรับผู้บริโภคภายในประเทศและส่งออก ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ติดคน 3. การดาเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อเศรษฐกิจ คือการดาเนินงานที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุน อานวยความสะดวก เพิ่มศักยภาพการบริการ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่าเพิ่ม
และผลักดันตลาดสินค้าปศุสัตว์ไทยให้ขยายตัว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีก ารพัฒนาผลผลิต
สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืน ผลิตผลทางการเกษตรมีมาตรฐาน
ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตร และสามารถส่งออกไปขายในตลาดใกล้เคียงได้

(๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
๑๖๕,๔๕๔ ครัวเรือน มีโคเนื้อ ๘๑๙,๔๓๔ ตัว(ฐานข้อมูลกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดมีการ
เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิประเทศและวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เหมาะสมกับการเลี้ยงโค
เนื้อเป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่จะปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสม
กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และตามกระแสความนิยมของตลาดเท่านั้น มิได้คานึงถึงการผลิตเนื้อ
คุณภาพที่มีไขมันแทรกสูง เนื้อมีลักษณะนุ่ม ละเอียด เพื่อจาหน่ายในตลาดระดับสูงแต่อย่างใด ซึ่งประเทศไทย
ปั จจุ บั น มีการน าเข้าเนื้ อโคคุ ณ ภาพสู งจากต่างประเทศปี ละประมาณ ๔,๐๐๐ ล้ านบาท การเลี้ ยงโคเนื้ อใน
ลักษณะที่ผ่านมาดังกล่าวส่งผลให้ราคาโคเนื้อตกต่า เกษตรกรไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้
จากศักยภาพอันโดดเด่นด้านการผลิตโคเนื้อและโอกาสในการผลิตเนื้อโคขุนรองรับตลาดระดับสูง
ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่มปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าให้กับโคเนื้อโดยวิธีผสมพันธุ์กับน้าเชื้อพ่อโคพันธุ์โคเนื้อ คุณภาพสูง เช่น
พันธุ์วากิว พันธุ์ชาร์โลเล่ย์ เป็นต้น รวมทั้งการเพิ่มองค์ความรู้ในการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีผลผลิตโคเนื้อคุณภาพ
ออกสู่ ตลาดแล้ว จึงเห็ น สมควรให้มีการดาเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาด การบริโภคเนื้อโค
คุณภาพสูง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เพิ่มความต้องการบริโภค
เนื้อโคคุณภาพและเพิ่มมูลค่าโคเนื้อ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรตาม
นโยบายของรัฐบาล หากไม่ดาเนินการดังกล่าวจะทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคสูญเสียโอกาสในตลาดโคเนื้อคุณภาพ
ที่ขยายตัวมากขึ้น
(๑.๓) ความเร่งด่วน :
มี ค วามจ าเป็ น เร่ งด่ ว น เนื่ อ งจากการด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ เพิ่ ม มู ล ค่ า โคเนื้ อ
คุณภาพสูงและทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังรองรับตลาดอาเซียน และช่วยยกระดับราคาโคเนื้อ
ในประเทศในภาพรวมด้วย
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน ส่งเสริมการตลาดและการบริโภคโคเนื้อคุณภาพ
๒.๑.๒ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
(๒.2) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด เดือน กันยายน ๒๕๖๐
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสัตว์
(๓.๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย : เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโคเนื้ อ ,ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

จานวนการส่งเสริมการตลาดและรณรงค์บริโภค
เนื้อคุณภาพ

หน่วย
นับ

ปี ๒๕๕7
แผน

ปี ๒๕58
แผน

ปี ๒๕59
แผน

ปี ๒๕๖0
แผน

ครั้ง

-

-

-

1

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ประชาชนผู้บริโภคทั่วไปรับรู้ถึงคุณค่าเนื้อโคและนิยมบริโภคเนื้อโคคุณภาพสูงมากขึ้น
(๔.๓) ผลกระทบ
เชิงบวก : การเลี้ยงโคเนื้อได้รับการพัฒนาในเชิงคุณภาพ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

แนวทางกิจกรรม

ก.ย.-ธ.ค. 59

จ้างเหมาส่งเสริมการตลาดและรณรงค์บริโภคเนื้อคุณภาพ

(6) วิธีการดาเนินการ

ดาเนินการเอง

ม.ค.-มี.ค. 59



 จ้างเหมา

เม.ย.-มิ.ย. 59

ก.ค.-ก.ย. 59

(๗) วงเงินของโครงการ : ๒,๐๐๐,0๐0 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

๒,๐๐๐,๐๐๐

งบดาเนินงาน

๒,๐๐๐,๐๐๐

- ค่าตอบแทน

-

- ค่าใช้สอย

-

- ค่าวัสดุ

-

- ค่าจ้างเหมา

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐

งบลงทุน

-

- ค่าครุภัณฑ์

-

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

งบเงินอุดหนุน

-

งบรายจ่ายอื่น

-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันทีหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(8.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(8.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9) วิธี การบริ หารจั ด การหรือการดู แลบ ารุ งรั กษา เมื่อโครงการแล้ วเสร็ จ เพื่ อ ให้ เกิด ความยั่งยืน ของ
โครงการ
ให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาดต่อเนื่องทุกปี
(๑0) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
- ไม่มี ***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ ……

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
วงเงิน : 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด: การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิน น้้า และการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๘ แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝน
ทั้งที่เป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน้าความเสียหายและ
ทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้้า ท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในป
พ.ศ. ๒๕๕๔ และหาวิธีที่แก้ปัญหาน้้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการ
ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด้าเนินการจัดสร้างแหล่งน้้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูก
ให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลาประมาณ ๑ ป
(๑.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
พื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังขาดแคลนแหล่ง
น้้าเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้้า ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติ ที่ขาดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบบชลประทานในปัจจุบัน ยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
ท้าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้าหลากไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้้าท่วมเนื่องจากการไหลของน้้า
ในฤดูแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้้า ท้าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้ราคา ท้าให้ขาดทุนทุกๆ ป
ดังนั้น หากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน้ามาพัฒนาด้านแหล่งน้้า
ให้ทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ราษฎรมีความต้องการอย่างสูงสุด โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการอยู่ตลอดเวลา ทั้ง
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ผ่ า นผู้ แ ทนราษฎร ทั้ งในส่ ว นท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ยการเมื อ ง ให้ ช่ ว ยผลั ก ดั น โครงการ ให้ ส ามารถ

ด้าเนิ น การเกิดเป็ น รู ป ธรรมได้ โดยเร็ ว จะก่อให้ เกิด ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ราษฎรในพื้ น ที่ เพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตร
เนื่องจากมีแหล่งน้้าต้นทุนสนับสนุนการผลิต มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น
๒.ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้้าต่างๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้้า แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นล้าน้้า ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)
(๒.๒) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ป เริ่มต้นป พ.ศ. 2559 สิ้นสุดป พ.ศ. 2559
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
จังหวัดชัยภูมิ จ้านวน 15 แห่ง ดังนี้
1) บ้านหนองแหน ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2) บ้านหนองไผ่ ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3) บ้านโนนสมบูรณ์ ต้าบลหนองนาแซง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
4) บ้านนาเจริญ ต้าบลหนองแวง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
5) บ้านแก้ง ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
6) บ้านไร่ ต้าบลลุ่มล้าชี อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
7) บ้านหนองกุง ต้าบลหนองแวง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
8) บ้านวังทอง ต้าบลถ้้าวัวแดง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
9) บ้านค่ายหางเรียง ต้าบลลุ่มล้าชี อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
10) บ้านห้วยยางดี ต้าบลห้วยแย้ อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
11) บ้านโนนส้าราญ ต้าบลบ้านโสก อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
12) บ้านส้าราญ ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
13) บ้านหนองทุ่ม ต้าบลสระพัง อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
14) บ้านนาหัวโสก ต้าบลบ้านเดื่อ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15) บ้านบัวพักเกวียน ต้าบลกวางโจน อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 3 แห่ง ดังนี้
16) บ้านคูณ ต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
17) บ้านนาเหล็ก ต้าบลบ้านดู่ อ้าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
18) บ้านตลาดควาย ต้าบลสะแกซ้า อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 4 แห่ง ดังนี้
19) บ้านชายทุ่ง ต้าบลพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
20) บ้านโพนบุ ต้าบลพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

21) บ้านพะเนา ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
22) บ้านโนนยางร้าง ต้าบลเมืองบัว อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
(3.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎรที่อาศัยในเขตพื้นที่ด้าเนินการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานประมงจังหวัด ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการชลประทาน
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สถานศึกษาใน
พื้นที่ เป็นต้น
๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นด้านแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร

หน่วยนับ
แห่ง

ปี 2557
(ผล)*
-

ปี 2558
(ผล)*
6

ปี 2559
(แผน)
11

ปี 2560
(แผน)
22

*ผลการด้าเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558)

(4.2) ผลผลิต

แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ้านวน 22 แห่ง

(๔.3) ผลลัพธ์
แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จ้านวน 22 แห่ง ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 จ้านวน 22 หมู่บ้าน 18 ต้าบล 16 อ้าเภอ ๓ จังหวัด ราษฎรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับประโยชน์จาก
การใช้น้าเพื่อการเกษตร
5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และท้า
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการระบบส่งน้้าสถานี
สูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแหน ต้าบล
หนองไผ่ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 59 ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60


กิจกรรมที่สาคัญ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 59 ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60

กิจกรรมที่ ๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้้าแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อม
อาคารประกอบ ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้้าแก้มลิงโนนสะแบงพร้อม
อาคารประกอบ บ้านโนนสมบูรณ์
ต้าบลหนองนาแซง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๔ โครงการระบบส่งน้้าสถานี
สูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านนาเจริญ
ต้าบลหนองแวง อ้าเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้้าแก้มลิงอ่างฯเหล่าใหญ่
พร้อมอาคารประกอบ บ้านแก้ง ต้าบล
บ้านแก้ง อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้้าแก้มลิงหนองส้าโรงพร้อม
อาคารประกอบ บ้านไร่ ต้าบลลุ่มล้าชี
อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๗ โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้ง
ล้าสะพุง บ้านหนองกุง ต้าบลหนอง
แวง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



กิจกรรมที่ ๘ โครงการระบบผันน้้าจาก
ล้าน้้าเจาเข้าสู่ระบบส่งน้้าบ้านวังทอง
บ้านวังทอง ต้าบลถ้้าวัวแดง อ้าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๙ แก้มลิงหนองโนนยางร้าง
พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนยางร้าง
ต้าบลเมืองบัว อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์















กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ ๑๐ สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้้าบ้านชายทุ่ง ต้าบล
พรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ ๑๑ อาคารบังคับน้้าบ้านคูณ
ต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอพุทธไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์
กิจกรรมที่ ๑๒ แก้มลิงบ้านนาเหล์ก
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบ้านดู่
อ้าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ ๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้้าอ่างเก็บน้้าห้วยตลาด บ้านตลาด
ควาย ต้าบลสะแกซ้า อ้าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ ๑๔ โครงการฝายหินทิ้งบ้าน
ค่ายหางเรียง ต้าบลลุ่มล้าชี อ้าเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๑๕ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าแก้มลิงอ่างฯ
วังมะกอกพร้อมอาคารประกอบ บ้าน
ห้วยยางดี ต้าบลห้วยแย้ อ้าเภอหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างระบบ
ส่งน้้าคลองส่งน้้าฝายบ้านส้าราญ ต้าบล
ศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๑๘ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าแก้มลิงอ่าง
เก็บน้้าโปร่งสังข์พร้อมอาคารประกอบ
บ้านหนองทุ่ม ต้าบลสระพัง อ้าเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
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กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ ๑๙ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าอ่างเก็บน้้าล้า
ห้วยขามเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ บ้าน
นาหัวโสก ต้าบลบ้านเดื่อ อ้าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๒๐ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าหนอง โสกโก
พร้อมอาคารประกอบ บ้านบัวพัก
เกวียน ต้าบลกวางโจน อ้าเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ ๒๑ แก้มลิงบ้านพะเนา พร้อม
อาคารประกอบ บ้านพะเนา ต้าบล
ปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรินทร์
จังหวัดสุรินทร์"
กิจกรรมที่ ๒๒ สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้้าบ้านโพนบุ
ต้าบลพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
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6. วิธีดาเนินงาน
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
๗. วงเงินของโครงการ จานวน 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ
220,000,000
220,000,000
220,000,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

รายการ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
-

8.

ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้วอยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : โครงการชลประทาน)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ………………………………………………….
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือด้าเนินการ
 มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา  ต้องท้ารายงานการศึกษา
๙.วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริหารจัดการหรือดูแลบ้ารุงรักษาร่วมกับราษฎรในพื้นที่
ผู้ใช้น้าดังกล่าว ให้โครงการมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

๑๐. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี ****************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : .....
ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
วงเงิน : 15,000,000 (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิน น้้า และการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : รัฐบาลแถลงนโยบายต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
ในนโยบายที่จะต้องด้าเนินการข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.4 การดูแลเกษตรกร
ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ตลอดจนถึงการใช้กลไกการตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร ภาคเกษตรเป็นอาชีพที่ส้าคัญมากส้าหรับประเทศไทย
เพราะเป็ นงานที่ส ร้างเสริมความสุ ขสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมืองโดยส่วนรวม ผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัจจัย
สนั บสนุน ให้ เกิดสิน ค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ภายในประเทศ และส่งจ้าหน่ายเป็นสินค้าออก
อาจกล่าวได้ว่า การเกษตรมีความส้าคัญต่อความเจริญของประเทศ ดังต่อไปนี้
1) เป็นอาชีพหลักของคนไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตร แม้จะมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในหลาย ๆ ด้าน ประชากรส่วนใหญ่ของแรงงานไทยจะประกอบอาชีพทางการเกษตร
ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย งานช่าง งานบริการ งานวิชาการ เป็นต้น
2) เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ผลิตผลทางการเกษตรสามารถน้าเข้า
โรงงานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ แปรรู ป ออกมาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ เช่ น อ้ อ ย ผลิ ต เพื่ อ ป้ อ นโรงงานน้้ า ตาล
มันส้าประหลัง ส่งเข้าโรงงานผลิตแป้ง เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ ล้วนส่งออกไปขายต่างประเทศ ท้าให้ประเทศ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการศึ ก ษา พบว่ า การจั ด หาและน้ า น้้ า จากแหล่ ง น้้ า ธรรมชาติ มาใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า น
การเกษตร ด้วยวิธีการที่เหมาะสม จัดว่าเป็นงานที่มีความส้าคัญและมีประโยชน์มากอย่างยิ่งในการช่วยให้
เกษตรกรสามารถท้าการเพาะปลู ก ให้ ได้ ผ ลผลิ ตเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบั นมีพื้ น ที่เพาะปลู กเป็ นจ้านวนมาก
ไม่ว่าจะเป็น การปลู กข้าว พืชไร่ และพืชสวน ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยน้้าฝนและใช้น้าจากแม่น้าล้าธารตามที่มี
เป็นหลัก ปีใดที่มีฝนตกโดยเฉลี่ยดีตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะท้าให้การเพาะปลูกในปีนั้นได้รับผลดีตามไปด้วย
แต่ถ้าหากปีใดมีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกในเวลาที่พืชต้องการ การเพาะปลูกในปีนั้นก็จะได้รับความเสียหาย
หรือไม่ได้รับผลิตผลดีเท่าที่ควร เป็นเหตุให้เกษตรในหลายท้องที่ต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้าส้าหรับ
ท้าการเกษตร อยู่เสมอทุกปี

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังไม่ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนทุกชนิด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นากลุ่ มจั งหวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ าง 1 (นครราชสี ม า ชั ยภู มิ บุ รีรัม ย์ สุ ริน ทร์) ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร จึงได้มีแนวคิดน้า
เทคโนโลยี พลั งงานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการสู บน้้าท้าการเพาะปลู กพืช ของเกษตรกร ซึ่งสามารถ
ลดต้นทุนค่าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการสูบน้้า ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้้าเพื่อการเพราะปลูกได้ ส่งผลให้
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ เกษตรกรมีรายได้ มีฐานะดีขึ้น ประชาชนกินดี
อยู่ ดี ไม่ อ ดอยาก นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลิ ต ผลเหลื อ ส่ งออกไปจ้ าหน่ ายยั งต่ า งประเทศ น้ า รายได้ เข้ าประเทศ
เป็นจ้านวนมาก ซึ่งเป็นฐานท้าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นจ้านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการปลูก
ข้าว พืชไร่ และพืชสวน ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยน้้าฝนและใช้น้าจากแม่น้าล้าธารตามที่มีเป็นหลัก ส่งผลท้าให้
เกษตรกรในพื้นที่ต้องรับภาระต้นทุนในการเพาะปลูกที่สูง เพราะต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นจ้านวนมากในการ
สูบน้้ามาใช้ในการเพาะปลูกในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และบางพื้นที่ยังประสบปัญหาน้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกอีกด้วย
ท้าให้ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับที่ลงทุน ท้าให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้
ด้ ว ยสาเหตุ ข้ า งต้ น เห็ น ว่ า มี ค วามจ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งด้ า เนิ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการนี้สามารถลดต้นทุนค่าน้้ามันที่ใช้
ในการสูบน้้า ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้้าเพื่อการเพราะปลูกได้ ซึ่งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถ
สูบน้้าทั้งจากแหล่งน้้าใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะท้าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้
เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องสูบน้้าให้สูบน้้าในเวลากลางวัน น้้าที่สูบได้จะถูกจัดเก็บไว้
ในถังเก็บน้้าซึ่งติดตั้งอยู่บนแทงค์น้าจากแทงค์จะมีแรงดันเพียงพอที่จะไหลไปสู่แปลงเพาะปลูกได้
ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความจ้าเป็นเร่งด่วนต้องหา
แนวทางแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีรายได้ มีฐานะดีขึ้น
ประชาชนกินดีอยู่ดี ไม่อดอยาก และสามารถส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจได้ อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมให้ ชุมชน ใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรในพื้นที่
2.1.2 เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.3 ส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส้าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(2.2) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ.2559 สิ้น กันยายน พ.ศ.2560

(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่น้าร่องส้านักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 4 แห่ง
ส้านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จ้านวน 4 แห่ง และส้านักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 1 แห่ง รวมทั้ง
10 แห่ง
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 10 แห่ง
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย และจังหวัด
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2557
แผน
(ผล)*

ติ ด ตั้ งระ บ บ สู บ น้้ าด้ ว ย พ ลั งงา น
แสงอาทิตย์

ระบบ

-

2558
แผน

2559
แผน

2560
แผน

-

-
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หมายเหตุ* ผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

4.2 ผลผลิต :
ระบบสูบ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ จ้านวน 10 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วย
1) ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมชุดรองรับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์
๒) เครื่องสูบน้้าและอุปกรณ์ควบคุม
๓) ถังกักเก็บน้้าและโครงสร้างรองรับ และท่อส่งน้้าและอุปกรณ์ระบบ
๔) บ่อน้้าใต้ดิน (บ่อบาดาล)
4.3 ผลลัพธ์ :
1) สามารถแก้ปัญหาน้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรในพื้นที่ได้
2) สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เกิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส้าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4.4 ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตร
เชิงลบ : ไม่มี
5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และท้า
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
๑. ศึกษาพื้นที่ที่จะด้าเนินงาน
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
3. ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
59
60
60
60




กิจกรรมที่สาคัญ
4. ผู้รับจ้างด้าเนินการติดตั้งระบบสูบน้้าฯ
5. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน พร้อมตรวจรับงาน
6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ
สูบน้้าฯ ให้กับ อปท.
7. จัดท้าแผนในการบริหารจัดการ ส่งมอบ
อุปกรณ์ให้กับ อปท.
8. ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
9. รายงานผลการด้าเนินงาน
6. วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
59
60
60
60




 ด้าเนินการเอง





 จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ จานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท)
(วงเงินของโครงการจ้าแนกตามงบรายจ่าย(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
15,000,000
งบดาเนินงาน
15,000,000
1. ค่าตอบแทน
180,000
2. ค่าใช้สอย
476,800
3. ค่าวัสดุ
323,200
งบลงทุน
1,660,000
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
14,000,000
8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : ส้านักงานพลังงานจังหวัด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .........................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

* เครื่องมือด้าเนินการ
* เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
9. วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การหรื อ การดู แ ลบ ารุ งรั ก ษา เมื่ อ โครงการแล้ว เสร็ จ เพื่ อให้ เกิด ความยั่ งยืน ของ
โครงการ :
(9.1) ด้าเนินการจัดท้าฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ มีการส้ารวจ เก็บ
ข้อมูลการผลิตก่อนและหลังด้าเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลการด้าเนินงาน
(9.2) ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อสามารถน้าความรู้ต่อยอดในการท้าการเกษตรได้
(9.3) ติดตามก้ากับดูแล แนะน้า ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี ***************

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
( ๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : ………….
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 42,577,240 บาท (สี่สิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
๑. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีนโยบายด้านการท่องเที่ยว ข้อ 6 คือ การเพิ่ม
ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เข้ า มาเที่ ย วในประเทศไทย
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และ
สร้างแรงจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก
วิถีชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ ยวใหม่ โดยเน้น
การให้ความรู้และเพิ่ม มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย ว
ที่หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านอารยธรรมขอมมากมายเป็นแหล่งการศึกษาทางโบราณคดีที่สาคัญ สถานที่
สาคัญทางอารยธรรมขอม มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปี เป็นจานวนมาก ทาให้เกิดความชารุด
ทรุดโทรม และ ไม่เพียงพอในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
และเป็ น การเพิ่ มจ านวนนั กท่ องเที่ ย วให้ เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวมากขึ้น จึงควรมี การปรับปรุงภู มิทั ศ น์ เส้ น ทาง
คมนาคมและสิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆ ในพื้นที่แหล่ งท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ าง ๑ เพื่อดึงดูดให้นั กท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมากขึ้นรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการ
เรี ย นรู้ อ ารยธรรมขอม ดั งนั้ น กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ มี ค วามจ าเป็ น เร่งด่ ว นต้ อ ง

ด าเนิ น การพั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วให้ ยั่ งยื น ซึ่ งเป็ น การตอบสนองและขั บ เคลื่ อ นนโยบายเร่งด่ ว น
โครงสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการให้บริการทางด้านอาคาร สถานที่ และบริการทางด้านข้อมูล
สารสนเทศทางด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งการปรับภูมิทัศน์ เส้นทางการคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ๑ และเพิ่มทางเลือกด้านการท่องเที่ยว
ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดมีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.๑.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ
2.1.๒ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
2.1.๓ เพื่ อพัฒ นาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ บูรณาการความร่ว มมือด้าน
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ
2.1.3 เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการจั ด การตลาดและการท่ อ งเที่ ย วแก่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวแก่กลุ่มจังหวัด
2.1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๒.๒) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
๓. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๓.๑.๑ หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งในจังหวัด
๓.๑.๒ ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
๓.๑.๓ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๓.2.๑ ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัด และใกล้เคียง
๓.2.๒ ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่น
๓.2.๓ นักท่องเที่ยว

๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว

ร้อยละ

ปี 2557
แผน
(ผล)*
-

ปี๒๕๕8
แผน

ปี ๒๕59
แผน

ปี ๒๕60
แผน

-

1

1

หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

(๔.๒) ผลผลิต : จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ 6
กิจกรรม และจัดทาป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานของทางหลวงจานวน 13 แหล่งท่องเที่ยว
(4.3) ผลลัพธ์ :
๔.3.๑ กลุ่มจังหวัด และภาคีที่เกี่ยวข้องมีแผนส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมาย
๔.3.2. เกิดกิจกรรมการส่งเสริมการขายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
4.3.3 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น ที่ รู้จั ก ในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งใน
ประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน
(๔.4) ผลกระทบ:
เชิงบวก : จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
๕. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจ กรรมที่ 1 การจั ดท าคู่มื อ และสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิ จ กรรมที่ 2 การส่ งเสริ ม การตลาด
และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
"มหั ศ จรรย์ น ครชั ย บุ ริ น ทร์ " ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ จานวน 2 ครั้ง
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ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมนครชั ย บุ ริ น ทร์ (Press
Tour/Press Conference)
กิ จ กรรมที่ 4 การจั ด ท าโฆ ษ ณ า
เค ลื่ อ น ที่ (Tour Bus Back) ก า ร
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิ จ ก ร ร ม ที่ 5 ก า ร จั ด ท า ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ (Bill Board)
กิ จ ก ร ร ม ที่ 6 ก า ร จั ด ท า สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์(สื่อสิ่งพิมพ์ ,สื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์
กิ จ กรรมที่ 7 การติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอก
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ตามถนนทาง
ห ล วง จั งห วั ด ชั ย ภู มิ จ าน ว น 6
เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 201 จานวน 6
แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 205 จานวน
10 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 225 จานวน
8 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2069 จานวน
2 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2170 จานวน
3 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2354 จานวน
13 แห่ง
กิ จ กรรมที่ 8 การติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอก
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ตามถนนทาง
หลวง จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์ จ านวน 7
เส้นทาง
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
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- ทางหลวงหมายเลข 2445 จานวน
7 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2208 จานวน
4 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 226 จานวน 4
แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 218 จานวน 5
แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 348 จานวน 7
แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 219 จานวน 1
แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2074 จานวน
7 แห่ง
๖. วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินงานเอง

 จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จานวน 42,577,240 บาท (สี่สิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
42,577,240
41,000,000
41,000,000
1,577,240
1,577,240
-

เงินนอกงบประมาณ

8. ความพร้อมของโครงการ
(8.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที่
 อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังไม่พิจารณา
(8.๕) รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

 ต้องทารายงานการศึกษา

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลังการพัฒนาตามโครงการ รวมทั้งให้คาปรึกษา
แนะนาและพัฒนาโดยผู้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง
๑0. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี –
***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ........
ชื่อโครงการ...โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 6,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีนโยบาย ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในการส่ งเสริ ม ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ เข้ า มาเที่ ย วในประเทศไทย โดยพิ จ ารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจและสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ ทั้ งที่ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วใหม่ โดยเน้ น การให้ ค วามรู้แ ละเพิ่ ม
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจน
การอานวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญ หา / ความต้ องการ :กลุ่ มประเทศอาเซียนได้มีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยอาเซียนจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
รวมทั้ง มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานมีฝีมือโดยเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีขึ้น
ทาให้เกิดการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวและบริการนับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการ
แข่งขันสูงกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลากหลายและล้ ว นแต่ เป็ น สถานที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศ สามารถ
ประชาสั มพัน ธ์และส่ งเสริมการขายแข่งขันในกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือนในแต่ละปี มากกว่า ๖ ล้านคน มากที่สุดที่จังหวัด
นครราชสีมา ๓.๙ ล้านคนรองลงมา จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามลาดับ แต่ในปัจจุ บัน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ ยังขาดการบูรณาการในการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแต่ละจังหวัดให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว

ของแต่ละจังหวัดมากกว่าการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ดังนั้ นเพื่อเป็น การเพิ่มมูลค่าของรายได้จากการท่องเที่ยวให้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับ ภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงเน้น
กิจ กรรมการพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรและเครือข่ายด้านการท่ องเที่ยวให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและมี ความรู้มากขึ้ น
ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างฐานประสบการณ์ในการให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เดินทางมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
กลุ่มจังหวัดมีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากของรัฐบาล
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ
๒.๑.๒ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
๒.๑.๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและการท่องเที่ยวแก่กลุ่มจังหวัด
2.1.4 เพื่ อเป็ น การพั ฒ นาบุ คลากรและเครือข่ ายด้ านการท่ องเที่ย วและเตรียมความพร้อมด้าน
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๒.๒) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
(๒.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
(3.2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๓.2.๑ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
๓.2.2 นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ
๓.2.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
๓.2.4 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้รับการ
พัฒนา

คน

ปี 2557
แผน
(ผล)*
-

ปี 2558
แผน

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

-

-

1,000

หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

(4.2) ผลลัพธ์ :
๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
สามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
๔.๒.2. บุคลากรของกลุ่มจังหวัดมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายและสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้
4.2.3 สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่ สาคัญ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 59

กิ จ ก รรม ที่ 1 ก ารอ บ รม พั ฒ น า
อาสาสมัครนาเที่ยว
กิ จ ก รรม ที่ 2 ก ารอ บ รม พั ฒ น า
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
กิ จ ก รรม ที่ 3 ก ารอ บ รม พั ฒ น า
ศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 4 การสัมมนาและศึกษาดู
งานการบริห ารจั ดการการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในและนอกกลุ่มจังหวัด
กิ จ ก รรม ที่ 5 ก ารอ บ รม พั ฒ น า
บุคลากร ด้านภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

ม.ค. – มี.ค. 60

เม.ย. – มิ.ย. 60

ก.ค. – ก.ย. 60







 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
6,000,0000
6,000,000
355,200
5,579,200
65,600-

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : แขวงทางหลวง)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..........................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
 บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ติดตามและประเมินผลหลังดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
- ไม่มี ***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ........
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
วงเงิน : 19,849,000บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุม่ จังหวัด: ยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีนโยบายด้านการท่องเที่ยว ข้อ 6 คือ การ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในการส่ งเสริม ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ยวต่ างชาติ เข้ ามาเที่ ย วในประเทศไทย
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และสร้าง
แรงจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ ยว ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถี
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการ
ให้ความรู้และเพิ่ม มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคา
เป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นพื้นที่ที่ มี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชุมชน มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจานวน
มาก เพื่ อเป็ น การอานวยความสะดวกให้ แ ก่นั กท่ องเที่ ยวและเป็ น การเพิ่ ม จานวนนั กท่ อ งเที่ ยวให้ เดิน ทางมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น จึงควรมีการปรับ ปรุงภูมิทัศน์ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีความจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดย
การส่งเสริมสนับสนุนด้านการให้บริการทางด้านอาคาร สถานที่ พร้อมทั้งการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ และเพิ่มทางเลือกด้านการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
(2.๒) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ: 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560
(2.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ:
2.5.1 วัดบ้านไร่ 2 (บ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา)
2.5.2 หมู่ที่ 1 ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2.5.3 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์)
2.5.4 อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 03 (คลองน้ามัน)
2.5.5 อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 04 (ลาปลายมาศ)
2.5.6 อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ทล 02 (ผาเก็บตะวัน)
2.5.7 อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ทล 11 (ไทยสามัคคี) ต.วังน้าเขียว อ.วังน้าเขียว
2.5.8 อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ทล 13 (สวนห้อม) ต.วังน้าเขียว อ.วังน้าเขียว
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
- จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
แห่ง
5
5
มาตรฐาน
* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

ปี 2560
แผน
5

(๔.๒) ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ ง
อานวยความสะดวก จานวน ๖ แห่ง
(4.๓) ผลลัพธ์ : เกิดการพัฒ นาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ จากการพัฒ นา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอานวยความสะดวก

(4.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่ขอเสนอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 59 ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60

กิจกรรมที่ 1 การก่อสร้างห้องสุขา
ชาย-หญิ ง และปรั บ ปรุ งสภาพภู มิ
ทั ศ น์ โดยรอบบริ เวณวั ด บ้ า นไร่ 2
(บ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 ตาบลไทยสามัคคี
อ า เภ อ วั ง น้ า เขี ย ว จั ง ห วั ด
นครราชสีมา)

กิจกรรมที่ 2 การก่อสร้างห้องสุขา
ชาย-หญิ ง และปรั บ ปรุ งสภาพภู มิ
ทั ศ น์ โด ย ร อ บ บ ริ เว ณ จั ด งา น
เบญจมาศบานในม่านหมอก หมู่ที่
1 ต าบลไทยสามั ค คี อ าเภอวั งน้ า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างอาคารห้องน้า
และปรับ ปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูน ย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 (คลอง
น้ามัน - ลาปลายมาศ)

4.1 ก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ า ชาย -หญิ ง
(คลองน้ามัน) จานวน 5 ห้อง

4.2 ก่อสร้างห้องน้า - ห้องสุขารวม
ตามแบบของกรมอุทยานแหง่ช าติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (คลองน้ามัน)

4.3 ก่ อ สร้ า งศาลาอเนกปะสงค์
(คลองน้ามัน)

4.4 ก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ า ชาย -หญิ ง
(หาดชมตะวัน) จานวน 5 ห้อง

4.5 ก่อสร้างห้องน้า - ห้องสุขารวม
ตามแบบของกรมอุทยานแหง่ช าติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (หาดชมตะวัน)
กิจกรรมที่สาคัญ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
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4.6 ก่ อ สร้ า งศาลาอเนกปะสงค์
หาดชมตะวัน)

4.7 สร้างชุมชนเพื่อการท่องเที่ย ว
เชิงนิเวศ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ ลาน (ผาเก็ บ
ตะวัน บ้านไทยสามัคคี)

5.1 ก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ า ห้ อ งสุ ข า
ขนาด 5 ห้ อ ง บริ เ วณลานกาง
เต็ น ท์ ผาเก็ บ ตะวั น (บ้ า นไทย
สามัคคี)

5.2 ก่อสร้ างห้ องน้ า ห้ องสุ ขารวม
(ห้องสุขา 10 ห้อง, ห้องอาบน้า 2
ห้ อ ง และห้ อ งเก็ บ ของ 1 ห้ อ ง)
บริ เวณลานจอดรถ ผาเก็ บ ตะวั น
(บ้านไทยสามัคคี)

5.3 ก่ อ สร้ า งศาลาเอนกประสงค์
บริ เวณริ มผาเก็ บ ตะวัน (ขนาด 6
เมตร x 6 เมตร) (บ้านไทยสามัคคี)

5.4 ก่อ สร้ างอาคารระเบี ย งชมวิว
(บ้านไทยสามัคคี)

5.5 ก่ อ สร้ า งลานจอดรถส าหรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว บริ เ วณ ริ ม ผาเก็ บ
ตะวัน จุ ดที่ 1 (ขนาด 20 เมตร x
20 เมตร) (บ้านไทยสามัคคี)

5.6 ก่ อ สร้ า งลานจอดรถส าหรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว บริ เ วณ ริ ม ผาเก็ บ
ตะวัน จุ ดที่ 2 (ขนาด 40 เมตร x
125 เมตร) (บ้านไทยสามัคคี)
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ
ลานที่ 13 (สวนห้อม)

6.1 ก่ อ สร้ า งศาลาเอนกประสงค์
สาหรับกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้
บริเวณสวนห้อม (ขนาด 6.8 เมตร
x 15 เมตร)
กิจกรรมที่สาคัญ
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6.2 ก่ อ สร้ า งอาคารระเบี ย งชมวิ ว
บริเวณสวนห้อม

6.3 ก่ อ สร้ า งศาลาเอนกประสงค์
ส าหรั บ พั ก ผ่ อ น บริ เวณสวนห้ อ ม
(ขนาด 6 เมตร x 6 เมตร)
กิจกรรมที่สาคัญ

(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 19,849,000บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
19,849,000
งบดาเนินงาน
748,000
145,200
- ค่าตอบแทน
532,800
- ค่าใช้สอย
70,000
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
19,101,000
- ค่าครุภัณฑ์
19,101,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 13 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..........................................
 ไม่มี

(๘.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน
ประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.5) รายการการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๘.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๙) วิธี การบริหารจั ด การหรือการดู แลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็ จ เพื่ อให้เกิดความยั่งยืน ของ
โครงการ :
บริหารจัดการโดยส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว
(1๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี –
***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ....
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วงเงิน : ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ : การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
หน่วยงานดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
๑.

หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
๑) คาแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(ข้อ ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ )
๒) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖ (๓)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การกระทาผิดทางอาญา และ(๔)ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง
ของราชอาณาจักร
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
สถานการณ์ ปั ญ หาอุ บั ติ เหตุ ข องประเทศไทย สาเหตุ ส าคั ญ มาจากการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ บ นท้ อ งถนนมี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติพบว่าการเสียชีวิตในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า
๑๒,๐๐๐ คน สร้างความสูญเสียกว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความพร้อมในการพัฒ นา มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยจัดให้มีการพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีการส่งเสริมพัฒ นาโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น การท่ องเที่ ย ว และเร่งรัดปรับ ปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่ งอานวยความสะดวก ความปลอดภั ย
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กาหนดให้ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
(Decade of Action for Road Safety ) โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า ๑๐ คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี ๒๕๖๓ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ความต้องการ เร่งด่วนมาก หากไม่รีบดาเนินการ จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง และความเชื่อมั่น
ของประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากปั ญ หาด้ า นอาชญากรรมต่ า งๆ มี แ นวโน้ ม สู งขึ้ น มาก รวมถึ งการก่ อ
อาชญากรรมที่ มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เช่ น การลอบวางระเบิ ด สถานที่ ต่ า งๆ แล้ ว หลบหนี ซึ่ ง ยากต่ อ การหา
พยานหลักฐาน มาใช้ในการติดตามจับกุมคนร้าย ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร กล้องวงจรปิด
CCTV จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจ มองเห็นพฤติกรรมของคนร้าย ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ตามจุด
ต่างๆ ที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางในการเข้ามากระทาผิด และเส้นทางหลบหนี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถใช้ภาพต่างๆ
จากกล้องวงจรปิดในการเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการกระทาของคนร้ายได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในทางคดี ด้ว ยการออกหมายจั บ และติ ดตามจับ กุ มคนร้ายได้ ตลอดจนนั ก ท่ อ งเที่ ยวจะเชื่ อมั่ น ในการตัด สิ น ใจ
ที่จ ะเดิน ทางมาท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ กลุ่ ม จั งหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 1 ว่าเมื่ อเกิ ดเหตุก ารณ์ ใดๆขึ้ น
กับนักท่องเที่ยว จะมีภาพเป็นพยานหลักฐาน ทาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และปัญหาด้านการใช้ยานพาหนะ
ในการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง และการทาผิดกฎหมายจราจร
บนท้องถนน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถควบคุม
ได้เต็มที่ ซึ่งปัจจุบันการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ยังมีไม่เพียงพอต่อการควบคุมระบบการจราจร การบังคับใช้
กฎหมาย การติดตามจับกุมการกระทาความผิดต่างๆ รวมทั้งการดูแลนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาในพื้นที่ จึงมีความ
จาเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติม ในแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดระยะที่ ๑ ของจังหวัดนครราชสีมา จานวน ๗ แห่ง คือ ๑. ปราสาทหินพิมาย ๒. แหล่งโบราณคดี
บ้านธารปราสาท ๓. ปราสาทวัดพนมวัน ๔. ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ๕. วัดเสมาธรรมจักร ๖.วัดบ้านไร่ (หลวงพ่อคูณ)
๗. แหล่งเครื่องปั้นดิน เผาด่านเกวียน บ้านหนองโสน อาเภอโชคชัย และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
ช่วงบริเวณถนนด้านหน้าแหล่ งท่องเที่ยวช่วงถนนสาย บุรีรัมย์ - สุรินทร์ ตาบลอิสาณ และช่วงถนนสาย บุรีรัมย์ –
ประโคนชัย ตาบลเสม็ด – ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่ วนแหล่ งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จึงขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม ในครั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทุ ก พื้ น ที่ ใน กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

๒.

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๒.๑.๑ เพื่อนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาประยุกต์พัฒนาปรับปรุง ให้สามารถใช้ในการตรวจการณ์ และ
ติดตามสภาพการจราจรในถนนสายสาคัญที่มีปัญหาด้านการจราจร มาใช้ในการควบคุมพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์ควบคุม
ส่วนกลาง ในกรณีเกิดปัญหาจราจร รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดเหตุ และการแก้ไข
ปัญหา และอานวยความสะดวกด้านการจราจรในทันที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยมีการป้องปรามผู้กระทาผิด ด้วยกล้องวงจรปิด ( CCTV )
๒.๑.๓ เพื่อให้การเฝ้าระวัง การตรวจพื้นที่ที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่
ตารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระทาได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวัง
การก่อปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ และสามารถใช้ในการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ที่เข้ามากระทาผิดในพื้นที่ให้ได้ผลมากขึ้น
๒.๑.๔ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อเป็นมหานคร
ในภูมิภาค เสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวสามารท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ
๒.๑.๕ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการป้องกัน ปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานสากล
(๒.๒) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น )
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 10 แห่ง
๒.๕.๑ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๒ บริเวณเขาแผงม้า ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๓ บริเวณที่พักริมทางเขื่อนลาตะคลอง ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๔ บริเวณวัดศาลาลอย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๕ บริเวณฟาร์มโชคชัย ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๖ บริเวณสวนสัตว์นครราชสีมา ตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๗ บริเวณไร่จิม ทอมป์สัน ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๘ บริเวณมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (หลวงพ่อโต) ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

๒.๕.๙ บริเวณสถานีรถไฟ นครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒.๕.๑๐ บริเวณสถานีขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ ๒ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 6 แห่ง
๒.๕.1๑ บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๒.๕.1๒ บริเวณอุทยานแห่งชาติตาดโตน (มอหินขาว) ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒.๕.1๓ บริเวณอุทยานแห่งชาติไทรทอง ตาบลวังตะเฆ่ อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
๒.๕.1๔ บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๒.๕.1๕ บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒.๕.1๖ บริเวณศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านเขว้า ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 10 แห่ง
๒.๕.๑7 บริเวณวนอุทยานภูกระโดง ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.๑8 บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.๑9 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.20 บริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.21 บริเวณสถานีบริการไฟฟ้าย่อยจังหวัดบุรีรัมย์ ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.22 บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.23 บริเวณแหล่งเรียนรู้ปราสาทเมืองต่า อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.24 บริเวณแหล่งเรียนรู้วัดหงษ์ (วัดพระเจ้าใหญ่) ตาบลมะเฟียง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๕.25 บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์
๒.๕.๒6 บริเวณชุมชนถนนสายบุรีรัมย์-นางรอง ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ถึงแยก
บ้านกระสัง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 5 แห่ง
๒.๕.๒๗ บริเวณอ่างเก็บน้าห้วยเสนง ตาบลเฉนียง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒.๕.๒๘ บริเวณตลาดผ่านแดนช่องจอม ตาบลด่าน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
๒.๕.๒๙ บริเวณหมู่บ้านทอผ้าไหม ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒.๕.๓๐ บริเวณศูนย์คชศึกษา (ปางช้าง) ตาบลกระโพธิ์ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๒.๕.๓๑ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ ตาบลตั้งใจ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ทั้ง ๔ จังหวัด
และต่างพื้นที่ที่สัญจรผ่านไปมา รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : .ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ทั้ง ๔ จังหวัด และนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ

๔.

เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบห้วงเวลา
เดียวกันก่อนการจัดทาโครงการ และสามารถติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่ออาชญากรรมในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๗๕ ของจานวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
(๔.๒) ผลผลิต : ทาให้ประชาชนมั่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงนักท่องเที่ยวเกิด
ความเชื่อมั่น ในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจ และตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
นครชัยบุรินทร์ ทั้ง ๔ จังหวัด เพิ่มมากขึ้น อันเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ต่อไป
(๔.3) ผลลัพธ์ : เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ทั้ง ๔ จังหวัด ว่ามีความพร้อม
และพัฒนาระบบ ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว รองรับการเปิดสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในโอกาสอันใกล้
ต่อไป
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทาให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ จะได้รับความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิงลบ : ไม่มี
๕.
แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ

ก.ย. – ธ.ค.
๕๙

๑. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ตาบลหมูสี อาเภอปากช่องจังหวัด
นครราชสีมา



๒. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณเขาแผงม้า
ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา



๓. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณที่พักริมทาง
เขื่อนลาตะคลอง ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา
๔. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณวัดศาลา
ลอย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา





ม.ค. – มี.ค.
๖๐

เม.ย. – มิ.ย.
๖๐

ก.ค. – ก.ย.
๖๐

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ก.ย. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – ก.ค. – ก.ย.
๕๙
๖๐
มิ.ย. ๖๐
๖๐

๕. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณฟาร์มโชคชัย
ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสวนสัตว์
นครราชสีมา ตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

๗. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณไร่จิม ทอมป์
สัน ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๘. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณมูลนิธิ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หลวงพ่อโต) ตาบลมิตรภาพ
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๙. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสถานีรถไฟ
นครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสถานี
ขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ ๒ ตาบลในเมือง อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

11. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอุทยาน
แห่งชาติป่าหินงาม ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ

12. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน (มอหินขาว) ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

13. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอุทยาน
แห่งชาติไทรทอง ตาบลวังตะเฆ่ อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

14. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณเขื่อนจุฬา
ภรณ์ ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ก.ย. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – ก.ค. – ก.ย.
๕๙
๖๐
มิ.ย. ๖๐
๖๐

15. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณศาลเจ้า
พ่อพญาแล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

16. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณศูนย์
ส่งเสริมผ้าไหมบ้านเขว้า ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ

17. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณวน
อุทยานภูกระโดง ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

18. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

19. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ตาบลในเมือง อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

20. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสถานี
รถไฟบุรีรัมย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

21. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสถานี
บริการไฟฟ้าย่อยจังหวัดบุรีรัมย์ ตาบลชุมเห็ด อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

22. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

23. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณแหล่ง
เรียนรู้ปราสาทเมืองต่า อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

24. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณแหล่ง
เรียนรู้วัดหงษ์ (วัดพระเจ้าใหญ่) ตาบลมะเฟียง อาเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่สาคัญ
25. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดผ่อน
ปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
26. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชน
ถนนสายบุรีรัมย์-นางรอง ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์ (หลังเก่า) ถึงแยก บ้านกระสัง อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
27. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอ่างเก็บ
น้าห้วยเสนง ตาบลเฉนียง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
28. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณตลาด
ผ่านแดนช่องจอม ตาบลด่าน อาเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์
29. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหมู่บ้าน
ทอผ้าไหม ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
30. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณศูนย์คช
ศึกษา (ปางช้าง) ตาบลกระโพธิ์ อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์
31. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณศูนย์
เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ ตาบลตั้งใจ อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๖. วิธีดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – ก.ค. – ก.ย.
๕๙
๖๐
มิ.ย. ๖๐
๖๐













 จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท

รายการ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
100,000,000
100,000,000
100,000,000
-

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๘. ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วอยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : ตารวจภูธรจังหวัด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์

 ทั้งหมด

 บางส่วน

 ไม่มีประสบการณ์

* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
๙.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๙.๑ บริษัทที่ติดตั้ง รับประกัน 2 ปี ทั้งค่าอุปกรณ์และการบารุงรักษา
๙.๒ บริษัทที่ติดตั้ง ฝึกอบรมเทคนิคการใช้และการบารุงรักษาเบื้องต้น พร้อมคู่มือการใช้และการซ่อมบารุง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจผู้รับผิดชอบ จนเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๙.๓ เจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบ มั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ชารุดหรือเสียหาย และรีบแจ้งหรือปรึกษา ช่างของ
บริษัทที่ติดตั้งเพื่อดาเนินการซ่อมบารุง ให้ใช้การได้ดีเสมอ
๙.๔ ตั้งงบประมาณ ในการซ่อมและบารุงรักษา เมื่อหมดอายุสัญญาณรับประกัน
๑๐. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี –
***************

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : ………….
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
วงเงินงบประมาณ : 87,063,000 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ : การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ให้เกิด
ความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
๑. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีนโยบายด้านการท่องเที่ยว ข้อ 6 คือ การเพิ่ม
ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เข้ า มาเที่ ย วในประเทศไทย
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และ
สร้างแรงจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่ว มกันหรือจัดเป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก
วิถีชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้น
การให้ความรู้และเพิ่ม มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภ าพ
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว
๑.๒ สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นกลุ่มจังหวัดฯ ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดคือแหล่ง ท่องเที่ยวด้านอารยธรรมขอมซึ่งเป็นแหล่ง
การศึ ก ษาทางโบราณคดี ที่ ส าคั ญ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ยวเข้ ามาท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะปี เป็ น จ านวนมาก แหล่ ง
ท่องเที่ยวเกิดความชารุด ทรุดโทรม และสิ่งอานวยความสะดวกอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงามอยู่เสมอ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ๑ มีความจาเป็นต้องดาเนินการ
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการให้บริการทางด้านอาคาร สถานที่ พร้อมทั้งการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ และเพิ่มทางเลือกด้านการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.๑.1 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม
ให้มีความยั่งยืน
2.1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอมของ
กลุ่มจังหวัด
2.1.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
๒.2 ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
๒.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
๒.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560
๒.5 สถานที่ดาเนินโครงการ :
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
2.5.1 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.2 บ่อไก่แก้ว-ปรางค์สีดา ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2.5.3 อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2.5.4 สระหนองปรือ บ้านละกอ หมู่ที่ 4 ตาบลศรีละกอ อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2.5.5 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดาริ
2.5.6 โฮมเสตย์บ้านปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
และหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ดังนี้
2.5.7 บ้านหลุ่งประดู่ ตาบลหลุ่งประดู่ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
2.5.8 บ้านดู่ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.5.9 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ตาบลขามสมบูรณ์ อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
2.5.10 บ้านแฝก-โนนสาราญ ตาบลสามเมือง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2.5.11 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.5.12 บ้านหนองช่องแมว ตาบลหันห้วยทราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
2.5.13 บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน ตาบลหนองหว้า อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
2.5.14 บ้านกุดน้าใส ตาบลไพล อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2.5.15 บ้านเขว้า ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2.5.16 บ้านเสี้ยงน้อย ตาบลบ้านเล่า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.5.17 บ้านโคกล่าม ตาบลนาหนองทุม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2.5.18 บ้านหนองหอย ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2.5.19 บ้านส้มป่อย ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2.5.20 บ้านหัน ตาบลบ้านหัน อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2.5.21 ต้นกล้าหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์ บ้านฝายดินสอ หมู่ 3 ตาบล
ดงบัง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
2.5.22 บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.23 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย์
2.5.24 บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.25 บ้านสนวนนอก หมู่ที่ ๒ ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.26 ชุมชนถนนสายยาว ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.27 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.28 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๘ ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.29 บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.5.30 บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙ ตาบลเขวาสินรินทร์ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.5.31 บ้านหม่อนไหมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
2.5.32 บ้านประทุน หมู่ที่ ๔ ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2.5.33 บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2.5.34 บ้านอาลึ หมู่ที่ 4 ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๓. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย :
๓.๑.๑ หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งในจังหวัด
๓.๑.๒ ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
๓.๑.๓ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด
๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๓.2.๑ ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัด และใกล้เคียง
๓.2.๒ ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่น
๓.2.๓ นักท่องเที่ยว

๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
๔.๑ เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปี 2557 ปี๒๕๕8 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
- จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน แหล่ง
5
5
5
๔.๒ ผลผลิต
แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จานวน 34 แห่ง
๔.3 ผลลัพธ์
๔.3.๑ เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ จากการพัฒนา ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และสิ่งอานวยความสะดวก
4.3.2 เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น
๔.4 ผลกระทบ:
เชิงบวก : จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
๕. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่ขอเสนอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจ กรรมที่ 1 การพั ฒ นาศูน ย์ บ ริการ
ข้ อ มู ล และขยายที่ ท าการอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ต าบลตาเป๊ ก
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.1 การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการ
ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1.2 ก ารข ย าย ที่ ท าก าร อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
กิจ กรรมที่ 2 พั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ย ว
เส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์
กิจ กรรมที่ 3 การก่อสร้ างพิพิธ ภัณ ฑ์
ท้องถิ่นบ่อไก่แก้ว-ปรางค์สีดา

ก.ย. – ธ.ค. 59






ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60

ก.ค. – ก.ย. 60

กิจกรรมที่สาคัญ

ก.ย. – ธ.ค. 59

กิ จ กรรมที่ 4 ยลเมื อ งย่ า มาจั ก ราช
ไหว้ พ ระธาตุ เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พื้นบ้าน ด๊ะดาดวิถีไทย

กิ จ กรรมที่ 5 การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
และฟื้ น ฟู ส ระหนองปรื อ บ้ านละกอ
หมู่ที่ 4 ตาบลศรีละกอ อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

กิจ กรรมที่ 6 ตลาดน้ าโฮมเสตย์ บ้ าน
ปราสาท อ าเภ อโนนสู ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา

กิจกรรมที่ 7 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวไหมนครชัยบุรินทร์

8 .1 ก า ร ส่ งเส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวหมู่บ้านไหมนครชัยบุรินทร์

8 .2 ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกในหมู่ บ้ านท่ องเที่ย วไหมนคร
ชัยบุรินทร์

8.3 การติ ด ตามและประเมิ น ผล
หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมนครชัยบุรินทร์
๖. วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินงานเอง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60

 จ้างเหมา

ก.ค. – ก.ย. 60

๗. วงเงินของโครงการ จานวน 87,063,000 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
87,063,000
40,575,200
78,000
40,359,740
137,460
46,487,800
13,820,700
32,667,100
-

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

8. ความพร้อมของโครงการ
8.๑ พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที่
 อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
8.๒ แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
8.๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

8.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังไม่พิจารณา
8.๕ รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลังการพัฒนาตามโครงการ รวมทั้งให้คาปรึกษา
แนะนาและพัฒนาโดยผู้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง
๑0. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี -

***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ........
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
วงเงิน : 56,140,800 บาท (ห้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ : ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน
หน่วยงานดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีนโยบาย ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้ นทุนการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ าง 1 หรื อ กลุ่ ม จั งหวัด นครชั ย บุ ริน ทร์ ล้ ว นนิ ยมปลู ก หม่ อ นเลี้ ยงไหม ทอผ้ าไหม และผลิ ต สิ น ค้ าจาก
ผลิตภัณฑ์ไหมออกจาหน่ายเป็นจานวนมาก สามารถสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตผู้ ประกอบการ
ผ้าไหมทั้งกลุ่ม OTOP และ SME ไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า ปลายน้าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของกลุ่มจังหวัด
คือ การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม โดยกาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุเป้าหมายไว้ ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน ๒) ยกระดับ
กระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน ๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ซึ่ง
จั งหวัดในกลุ่ มจั งหวัดฯ ต้องกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ไหมที่มี คุณ ภาพให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่างๆตามสภาพปัญหา ความต้องการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลนั้น เกษตรกรและ
ผู้ป ระกอบการยังต้องพัฒ นาตนเองให้ มีความรู้ในการผลิตสิ นค้า ผลิ ตภั ณ ฑ์ไหมให้ ได้คุณ ภาพ มีการรับ รอง
มาตรฐานที่ เป็ น สากล โดยเริ่ ม จากการพั ฒ นาวัต ถุ ดิ บ ให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มกษ.8000 – 2555
มาตรฐานตรานกยู งพระราชทานมาตรฐาน มผช. ประกอบกับกระบวนการผลิ ตที่ไม่ เพี ยงลดต้นทุน โดยน า
พลังงานทดแทนมาใช้ หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ไหม แต่ต้องคานึงถึงการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษกับสิ่งแวดล้อม สิ่งปนเปื้อน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาวะการแข่งขันทางการตลาดด้านการผลิตไหมมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
คู่แข่งทางการตลาดของไทยมีการพัฒนาการผลิตอย่างไม่หยุดนิ่ง จึงเป็นช่องทางที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ กลุ่ ม
ผู้ ผลิ ต/ผู้ ประกอบการไหมในพื้ นที่ ได้ รั บการพั ฒนาด้ านการแปรรูปผลิ ตภั ณฑ์ ไหม ที่ มี ความหลากหลายการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มผู้ผลิตไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตต้นน้า กลางน้า ที่มีศักยภาพในการผลิต แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตที่ถูกต้อง ความสามารถลดต้นทุนและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ในส่วนของผู้ประกอบการไหม มีแนวโน้มการแข่งขันด้านการตลาดที่สูงขึ้น
จึงมีความจาเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อแข่งขันอย่างเท่าเทียม และการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมให้ได้มาตรฐาน
ความเร่งด่วน (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ประเทศไทยเปิดประตูสู่อาเซียนในปีพ.ศ. 2558 จนเกิดช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียนมากขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชายแดนติดต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีการ
ประสานติดต่อระหว่างกันโดยสะดวก และด้วยกลไกการตลาดของทุกประเทศจะทาให้เกิดการแข่งขันกันด้าน
การตลาดและการลงทุ นด้านต่างๆในอนาคตอันใกล้นี้ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่กลุ่มจังหวัดฯ ต้องเร่งส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและสากล
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อพัฒนาวัตถุดิบรังไหม เส้นไหม ผ้าไหม ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
2.1.2 เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.3 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหมในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไหม
2.1.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่สวยงามมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้
2.1.5 เพื่อสร้างต้นแบบการบาบัดน้าเสียของอุตสาหกรรมชุมชนการฟอกย้อมสีไหมอันนามาซึ่งการ
บริหารการจัดการน้าเสียจากการฟอกย้อมสีไหม ผ้าไหมที่เป็นระบบ และเป็นต้นแบบสาหรับอุตสาหกรรมประเภท
อื่นๆ ได้
(2.2) ลักษณะของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2560
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
3.2.1 ส่วนราชการระดับจังหวัด
3.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.3 ประชาชาทั่วไป
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ไหมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
หน่วยนับ (ผล)*
แผน
แผน
แผน
ร้อยละ

-

5

5

5

ร้อยละ

-

1

2

2

* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)

(4.2) ผลผลิต
4.2.1 มีผู้ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการผลิตเส้นไหมได้คุณภาพตามมาตรฐาน มกษ. 8000-2555
จานวน 900 คน
4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตาประสิทธิภาพสูง จานวน 2,400 ใบ
4.2.3 ส่งเสริมเตาเศรษฐกิจประยุกต์ จานวน 240 ใบ
4.2.4 มีต้นแบบระบบการบาบัดน้าเสียของอุตสาหกรรมชุมชนในการฟอกย้อมสีไหม จานวน 20 ราย
4.2.5 มีผู้ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตไหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน 200 ราย
4.2.6 มีเครื่องมือในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (กี่กระตุก) จานวน 80 หลัง
4.2.7 มีผู้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการทอผ้าด้วยกี่กระตุกให้ได้มาตรฐาน จานวน 200 ราย
4.2.7 ผู้เข้าสู่ขบวนการรับรองมาตรฐาน (มผช.) จานวน 80 ราย
4.2.8 มีผู้ได้รับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จานวน 200 ราย
(4.3) ผลลัพธ์
4.3.1 ผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการไหมมีความรู้ ทักษะด้านการผลิตตั้งแต่กระบวนการวัตถุดิบรังไหม เส้นไหม
กระบวนการทอผ้าหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย
สวยงาม
4.3.2 ผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการไหมได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไหมที่
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
4.3.4 เกิดการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ไหม ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคณ
ุ ภาพแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและสากล
เชิงลบ : ไม่มี
5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 1 การผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
กิจกรรมที่ 3 การผลิตไหมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมด้วย
นวัตกรรม
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6. วิธีดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง จ้างเหมา
7. วงเงินของโครงการ จานวน 56,140,800 บาท (ห้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4.ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
56,140,800
41,616,300
1,565,000
18,826,620
21,144,680
80,000
13,524,500
12,024,500
1,500,000
1,000,000

เงินนอกงบประมาณ

8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที่ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วอยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้: สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด )
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...
 ไม่มี
(8.3 ) ความพร้อมของบุคลาการ เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
-บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหารเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เพื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
9.1 มีการสนับสนุนผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการไหมจัดการความรู้และวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง
9.2 มีระบบการติดตามผล รายงานผลสม่าเสมอ
9.3 กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สนับสนุนต่อเนื่อง
9.4 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุน
9.5 ประชาสัมพันธ์ และจัดระบบให้มีการประกาศเกียรติคุณเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
- ไม่มี –
***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : ……….
ชื่อโครงการ : เสริมศักยภาพการดาเนินงานศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน
วงเงินงบประมาณ : ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
กลยุทธ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3๖๑๐
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : นโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นการสร้างความร่วมมือในอาเซียน
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวทางการพัฒนา ๘ ยุทธศาสตร์ จึงสอดรับกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิ ตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทาให้นามาสู่รายได้จาก
การท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จึงได้จัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว "เส้นทางอารยธรรมขอม" เป็นที่
รู้จักในชื่อว่า "เส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยง
หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม (Thai Silk Village) ทั้ง ๔ จังหวัด และเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
จึงได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการปรับปรุงบารุงแหล่งท่องเที่ยวและจัดงานท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอารยธรรมขอม "นครชัยบุรินทร์" เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผ้าไหมอาเภอปักธงชัย ให้ มีสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อที่ว่า
“ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน Asean Silk Sourcing Hub” โดยการดาเนินงานของศูนย์ฯ
จาเป็นต้องมีการเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระยะเริ่มแรก
ความเร่ งด่ ว น : กลุ่ ม จั งหวัด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ตอนล่ าง ๑ มี ค วามจ าเป็ น เร่งด่ ว นต้ อ ง
สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุน
คุณ ภาพชีวิต ที่ ดีข องประชาชนอาเซี ย นร่ว มกัน โดยมี ความจาเป็ น อย่างยิ่ งในการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ สิ น ค้ า/
ผลิ ตภัณ ฑ์ไหมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่ มอาชีพ กลุ่ มผู้ ผลิ ตและกลุ่มผู้ประกอบการไหมของกลุ่ มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ได้มีศักยภาพทางด้านการตลาดและสามารถขยายฐานการตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะรองรั บ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้มวลรวมให้กับประชาชนใน ๔ จังหวัด
อีกช่องทางหนึ่ง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:
๒.๑.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
2.1.2 เพื่อเพิ่มรายได้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหม ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(๒.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี : เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๐
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน ASEAN Silk
Sourcing Hub อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาภาครัฐ/เอกชน/และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย : ประชาชนในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั งหวั ด นครชั ยบุ ริน ทร์ กลุ่ ม ธุรกิ จ อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

มูลค่าการจาหน่าย
สินค้า และผลิตภัณฑ์
ไหม เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ปี ๒๕๕8
แผน
(ผล)*
๓

ปี ๒๕๕9
แผน

ปี ๒๕60
แผน

ปี ๒๕6๑
แผน

๓

๓

๓

(๓,๕๗๘ ล้านบาท)

* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ (ตุลาคม 255๗ – กันยายน 255๘)

(4.2) ผลผลิต:
4.2.1 มีป้ายแสดงสถานที่ “ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์” จานวน 24 ป้าย
4.2.2 ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ได้รับปรับปรุงและพัฒนา
4.2.3 มีการจัดงานประชาสัมพันธ์เส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์ จานวน 1 ครั้ง
(๔.3) ผลลัพธ์:
4.3.1 มีการบูรณาการการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมของหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ที่เชื่อมโยง
กับศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน
4.3.2 สร้างรายได้และมีช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหม และสินค้า OTOP

(๔.4) ผลกระทบ:
เชิงบวก:
4.4.๑ เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะเป็นโครงการที่เน้นการทางานแบบองค์รวม
4.4.๒ ราษฎรในท้องถิ่นมีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น
4.4.3 การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
เชิงลบ: ไม่มี
๕. แนวทางการดาเนินงาน(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

กิจกรรมที่สาคัญ
๑.การประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและ
การตลาดผ้าไหมของอาเซียน
๒. ยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดของ “ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์”
๓. จัดงานประชาสัมพันธ์เส้นทางสายไหม
นครชัยบุรินทร์ เชื่อมโยงกับศูนย์กลางการ
ผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน

๖. วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินเอง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 59

ม.ค. – มี.ค. 60

เม.ย. – มิ.ย. 60

ก.ค. – ก.ย. 60





 จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
๔,๕00,000
2,974,000
๒,๙๗๔,๐๐๐
1,526,000
๓๒๖,๐๐๐
๑,๒๐๐,000
-

หน่วย:บาท
เงินนอกงบประมาณ

๘. ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(๘.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
๙. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
จัดทาคาสั่ งคณะทางานฯ ปฏิทิน แผนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดาเนินงานตลอดปี และสรุปผลการ
ดาเนินงาน และถอดบทเรียนเสนอผู้บริหารเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม
๑๐. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด: - ไม่มี ---------------

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ ............
ชื่อโครงการ : แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 1๒,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนในประเทศ
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา : รัฐ บาลมีน โยบายในการผลักดันให้ ป ระเทศไทยเป็ นศูน ย์กลางการค้า บริการและการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน ตลอดจนเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แก่
สินค้า OTOP SMEs เน้นการเพิ่มมูลค่าการจาหน่ายและรายได้ เป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้ประกอบการมีทักษะ
ด้านการส่งออก การพัฒ นาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายขยายช่องทางการตลาด ด้วยสถานการณ์
การแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ โลกในปั จ จุ บั นมีม ากขึ้ นท าให้ มีผ ลกระทบโดยตรงต่ อเศรษฐกิจของประเทศไทย
การส่ งเสริมและพัฒ นาด้านค้า การลงทุนเป็นปัจจัยสาคัญ ในการสร้างความเข้มแข็งให้ กับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทา
ให้เกิดโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการค้า ผู้ประกอบการ
นักธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขยายการค้า การลงทุน สู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น จะต้อง
อาศัยการสร้างเครือข่ายและความสั มพันธ์ระหว่างกันของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการ
ดาเนิ นธุรกิจ เชื่อมโยงเศรษฐกิจในตลาดการค้าภูมิภาคที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขึ้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง (Growth and Competitiveness) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีแผนดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการค้าการลงทุน ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ และเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ข องประเทศ
และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการดาเนินงานประการหนึ่ง ได้แก่ ส่งเสริมด้าน
การเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้า เพื่อให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีอัตรา
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การเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่ องและยั่งยืน จึงได้จัดทาแผนงานโครงการจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าไทยอาเซี ย น เทรดแฟร์ 2017 : นครชั ย บุ ริ น ทร์ (Thai-ASEAN Trade Fair 2017 : Nakornchaiburin)
1.2 สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญ หา/ความต้ อ งการ : ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก ารแข่ งขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ ของโลก มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่าง
ภายในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมทางด้านการพาณิชย์ การพัฒนาการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
ขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
1.3 ความเร่งด่ วน : เพื่ อให้ เกิด การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้ านการค้ า การลงทุ น และการ
ท่ องเที่ ยวภายในประเทศและระหว่างประเทศและผู้ ประกอบการเกิ ดการพั ฒนาศักยภาพทั้ งทางด้ านการผลิ ต
การตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้
เพิ่มสูงขึ้นเกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาทางด้านการคมนาคม/การขนส่งโรงแรม/ที่พักอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:
2.1.1 เพื่อสนับสนุนการตลาด การเชื่อมโยง และการกระจายสินค้า รวมทัง้ เพิ่มช่องทางการ
จาหน่าย และสร้างเครือข่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ OTOP/SMEs จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2.1.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด
การบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจการส่งออก ให้สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้
2.1.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
2.1.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขันนาไปสู่การพัฒนาการค้าและการลงทุน
2.1.5 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
2.2 ลักษณะโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2559 สิ้นสุดปี กันยายน 2560
2.5 สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย:
1. ผู้ประกอบการ OPOP, OTOP, OTOP Select, SMEs ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
๒. ผู้ประกอบการอาหารดีจากทัว่ ประเทศ
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๓. ผู้ ป ระกอบการ SMEs จากประเทศในกลุ่ ม อาเซีย นและอาเซี ยน+3 เช่น สปป.ลาว
กัมพูชา เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้)
3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน และผู้บริโภค
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- มูลค่าการจาหน่ายสินค้าภายในงาน

หน่วยนับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560
ล้านบาท

(ผล)*

(แผน)

(แผน)

(แผน)

-

-

-

๒๕

หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

4.2 ผลผลิต :
4.2.1 จัดงานแสดงจาหน่ายสินค้า OTOP SMEs และสินค้าหัตถกรรม ของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน ๓๒๐ คูหา
4.2.2 มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
4.3 ผลลัพธ์ :
4.3.1 การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายและช่องทางการตลาด ของผู้ประกอบธุรกิจทั่ว
ประเทศส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศและสร้างรายได้ให้ประชาชนในประเทศ
4.3.2 ผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายทางด้านการตลาด (Networking) เพิ่มขึ้น
4.3.3 นักธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการ เกิดการพัฒนามีการเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่ นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
4.3 ผลกระทบ
เชิงบวก : เกิดมูลค่าการสะพัดทางเศรษฐกิจในประเทศ เพิ่มมูลค่าการซื้อ – ขายด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การตลาด อย่าง
ต่อเนื่อง
เชิงลบ : 5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานแสดงและจาหน่ายสินค้า
ไทย-อาเซียน เทรดแฟร์ 2017 : นครชัย
บุรินทร์ (Thai-ASEAN Trade Fair 2017
: Nakornchaiburin)
1.1 การจัดแสดงและจาหน่าย จานวน

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. ๕๙ ม.ค. – มี.ค. ๖๐ เม.ย.– มิ.ย. ๖๐ ก.ค. – ก.ย. ๖๐
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กิจกรรม

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. ๕๙ ม.ค. – มี.ค. ๖๐ เม.ย.– มิ.ย. ๖๐ ก.ค. – ก.ย. ๖๐

3๒0 คูหา (คูหาปรับอากาศ)
- สินค้า OPOP, OTOP, OTOP Select,
SMEs ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
- ผู้ประกอบการอาหารดี ๔ ภาค
- สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ตอนใต้)
1.2 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business
Matching)
1.3 การจัดแสดงนิทรรศการ/Display
สินค้า OTOP และสินค้าหัตถกรรม ของ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
6. วิธีการดาเนินการ ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
7. วงเงินของโครงการ จานวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
๑๒,๐00,000
๑๒,๐00,000
๑๒,๐00,000
-

เงินนอกงบประมาณ

8. ความพร้อมของโครงการ
8.1 พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
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 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
8.3 ความพร้อมของบุคลกร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
8.6 ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
9. วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
9.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและจัด
ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพดีของไทย ให้เป็นที่รู้จักกับนา ๆ ประเทศอย่างต่อเนื่อง
9.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สินค้าและบริการมีความทันสมัย และทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลกได้
9.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มช่องทางการตลาดผ่าน
เครือข่ายทางการค้า ให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น
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10. ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัด
10.1 ผู้ประกอบการรุ่นเก่า ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้หลายธุรกิจไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
10.2 ผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และเกิดความไม่มั่นใจ ไม่กล้าเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจกับ
ต่างประเทศ และความไม่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ
10.2 สินค้าไทยหลายชนิดไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าของต่างประเทศได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐาน
รับรอง
11. แนวทางแก้ไข :
11.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ให้คงอยู่และสามารถ
สร้างตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
11.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจเชิงรุกเพิ่มช่องทาง
การตลาดไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น
11.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตที่ได้มาตรฐาน การขอ
มาตรฐานรับรองเพื่อดาเนินการค้ากับต่างประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นได้
***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด:1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ .........
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
วงเงิน : 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
และระบบโลจิสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
รายได้ประชาชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากภาคการค้าและบริการ "การส่งออก"
เป็นรายได้อันดับหนึ่ง แต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยคงต้องแสวงหาโอกาสทางการค้าและ
การค้าที่ป รากฏขึ้น ตามขอบพรมแดนของประเทศ และพื้น ที่ที่มีการเคลื่ อนไหวของสิ นค้าและบริการข้าม
พรมแดน ที่ถูกเรียกว่า "ตลาดการค้าชายแดน"
ตลาดการค้าชายแดน ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ที่มีอาณาบริเวณติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
2 แห่ง ได้แก่
1. จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อกับจังหวัด
อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
2. ตลาดชายแดน ช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชา
ทั้ ง 2 แห่ ง สามารถสร้างรายได้ และมี เงิน ทุ น หมุ น เวีย นเดื อนละหลายสิ บ ล้ านบาท
จึงเป็ น จุดค้าชายแดนที่ต้องส่ งเสริมทั้งเป็นจุดที่ต้องให้ การดูแลเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะส่ งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจแล้วยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
การพัฒนาสินค้าจึงเป็นสิ่งจาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากแนวชายแดนมีบริเวณ
ติดกับประเทศเพื่อนบ้ านยังสามารถซื้อขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้ กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ตามแนว
ชายแดนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ด้วย

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
1. สภาพปัญหา มีการแข่งขันทางการค้าชายแดนโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนที่ต่าสูง
2. ความต้องการ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
3. สภาพปัญหา ขาด/ไม่มีสินค้าและบริการเพื่อเรียกความสนใจของนักท่ องเที่ยวที่เข้ามาใน
แนวเขตชายแดน
4. ความต้องการ พัฒนาสินค้าบริการเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน
ความเร่งด่วน :
1. การพัฒ นาผู้ประกอบการจะสามารถส่งเสริมและพัฒ นาการค้าชายแดน ซึ่งจะส่งผลให้
ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2. การพัฒนาสินค้าจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาสินค้าและออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและสวยงามตรงกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และรายได้
เพิ่มขึ้นด้วย ซึง่ จะทาให้ประชาชนที่ตัดสินใจเดินทางเข้าเยี่ยมชมซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อพัฒนาสินค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดนให้สามารถมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน
2.1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพสามารถผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์
2.1.3 เพื่อพัฒนาตราสัญญาลักษณ์/ฉลาก/บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการจาหน่ายให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2.1.4 เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์/ฉลาก/บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการจาหน่ายให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2.1.5 เพื่อส่งเสริมสินค้า/บริการ/การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(2.2) ลักษณะของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2560
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ: เพื่อสร้าง/พัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน/ส่งเสริม
การค้ าชายแดนกลุ่ ม จั งหวั ดนครชั ย บุ ริ น ทร์ โดย ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจังหวัด บุ รีรัม ย์ และ ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่
2.5.1. จุ ดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อกับจัง หวัด
อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
2.5.2 ตลาดชายแดน ช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.ผู้ ผ ลิ ต/ผู้ ป ระกอบการ/วิส าหกิจชุมชน
ราย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและ
การบริหารจัดการ
2.ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์
โดยการพัฒนาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
3 .ผู้ ป ระก อ บ การ ได้ รั บ ก ารพั ฒ น า
ศักยภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ราย

ปี 2557
(ผล)*

ปี 2558
แผน

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

-

-

-

100

-

-

-

20

-

-

-
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หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
(4.2) ผลผลิต :
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน
(4.3) ผลลัพธ์ :
4.3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒ นาศักยภาพในการผลิตและการบริหารจัดการสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนตามแนวชายแดน
4.3.2 จานวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น จากการได้รับข่าวสาร
4.3.3 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนตามแนวชายแดน
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : 4.4.1 เสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุน
4.4.2 สนับสนุนสินค้า บริการ ของประเทศ ที่มีคุณภาพ
เชิงลบ : -ไม่มี(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน งบประมาณ 1,500,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การสร้าง/พัฒนา สินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน งบประมาณ 3,000,000 บาท
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. –ธ.ค. 59 ม.ค. – มี.ค. 60 เม.ย.– มิ.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60

กิจกรรมที่ 1 จัดจ้าง การพัฒนาผู้ประกอบการ
เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน

กิ จ กรรมที่ 2 จั ดจ้ าง การพั ฒ นาสิ น ค้ าเพื่ อ
กระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมที่สาคัญ

(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,500,000 บาท
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
4,500,000
4,500,000

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000
-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธี การบริ หารจั ด การหรื อการดู แ ลบ ารุ งรั กษา เมื่ อโครงการแล้ วเสร็ จ เพื่ อให้เกิดความยั่งยืน ของ
โครงการ
มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบ ได้แก่ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี ****************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ ...............
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐและเอกชน
วงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการค้ า การลงทุ น การค้ า ชายแดน
ระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
.
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา : การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ คือ ผู้ป ระกอบการ และนัก ลงทุ น ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน เพิ่ ม
ศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ นามาซึ่ง
ผลกาไรกลับ คืนสู่ ประเทศ ทั้งนี้ การเปิดเสรีทางการค้า และบริการ เป็นช่องทางหนึ่งที่ทาให้ ผู้ประกอบการ
ผู้แปรรูปสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบเกษตรที่ราคาถูกลง เช่น มันสาปะหลัง ซึ่งบริษัทแปรรูป เอทานอลได้ไป
จัดทาข้อตกลงสิน ค้าเกษตร (Contract Farming) ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว และพม่า อีกทั้ง
การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) นามาซึ่งการลงทุนระหว่างประเทศร่วมกันในหลากหลายประเภทธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเดินรถ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก เป็นต้น ดังนั้น การสร้างโอกาสเพื่อให้เกิด
การพบปะระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือผู้ร่วมทุนเพื่อ พัฒนาความร่วมมือทางการค้าการ
ลงทุนระหว่างกัน จึงเป็นการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดและเศรษฐกิจของไทยต่อไป
1.2 สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลังไทย
เข้า สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ หน่วยงานภาครัฐสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน
และเอกชนอื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้พบปะ แสวงหาแหล่งวัตถุดิบ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศด้วยการพัฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง การส่งเสริมผู้ประกอบการของทั้ง 2 ฝ่าย ให้เกิดความ

ร่วมมือในกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) อันจะนาไปสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ควรมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าในประเด็น
ที่เป็นอุปสรรคที่เคยหารือในปีที่ผ่านๆมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือ ทางการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดโอกาสและพัฒนาความร่วมมือทาง
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวต่อไป
1.3 ความเร่งด่วน : เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน เอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง จึงควรจัดกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือ
ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมการทาข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming)
และเจรจาจั บ คู่ ธุ ร กิ จ (Business Matching) ระหว่ า งกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1
ราชอาณาจักรไทย กับ 5 จังหวัดราชอาณาจักรกัมพูชา (อุดรมีชัย พระวิหาร กัมปงธม สตึงเตร็ง และเสียมราฐ)
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้พัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน
2.1.2 เพื่อทบทวน ติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เป็นอุปสรรค ที่เคยหารือในปีที่ผ่านๆมา
2.1.3 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความจริงจังในการพัฒนาความร่วมมือของ
ราชอาณาจักรไทยด้วยการดาเนินการพัฒนาความร่วมมือออย่างต่อเนื่อง
2.2 ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2559 สิ้นสุดปี กันยายน 2560
2.5 สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดสุรินทร์ และ/หรือ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่มีศักยภาพเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการ
OTOP นักลงทุน หอการค้าจั งหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs

4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ปี
2558

ปี
2559

ปี
2560

จานวนผู้ประกอบการที่สามารถลงนามความร่วมมือ ไม่ คู่สัญญา
น้อยกว่า

-

-

20

จานวนประเภทของธุรกิจหรือชนิดสินค้าของกัมพูชา ชนิด/
ที่บรรลุข้อตกลง ไม่น้อยกว่า
ประเภท

-

-

10

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี
2557

4.2 ผลผลิต : มีคู่สัญญาเจราจาธุรกิจการค้า (Business Matching) และจัดทาข้อตกลงสินค้าเกษตร
(Contract Farming) ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
ชัยภูมิและสุรินทร์) และ 5 จังหวัด (จังหวัดอุดรมีชัย เสียมเรียบ พระวิหาร สตึงเตร็ง และกัมปงธม)
ราชอาณาจักรกัมพูชา
4.3 ผลลัพธ์ :
1) เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้พัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน
2) เกิดทัศนคติที่ดีในการพัฒนาความร่วมมือของราชอาณาจักรไทยด้วยการโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก :
1) ผู้ ป ระกอบการ และนั ก ลงทุ น มี โ อกาสในการพบปะ เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น
2) เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ
เชิงลบ : -

5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ

ก.ย.– ธ.ค.59

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความร่วมมือการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กับประเทศ
เพื่อนบ้าน พ.ศ. 2560
1.1 กิจกรรมการประชุมพัฒนาความร่วมมือทาง
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ราชอาณาจักรไทย กับ 5 จังหวัดราชอาณาจักร
กัมพูชา (อุดรมีชัย พระวิหาร กัมปงธม สตึงเตร็ง
และเสียมราฐ) จานวน 1 ครั้ง 1 วัน ณ จังหวัด
สุรินทร์



1.2 ศึกษาแหล่งวัตถุดิบเชิงเกษตรกรรมและ
เยี่ยมชมธุรกิจ OTOPs/SMEs กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของคณะผู้แทน
ราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 1 ครั้ง 2 วัน ณ
จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และบุรีรัมย์



1.3 เจรจาจั บ คู่ ธุ ร กิ จ การท าข้ อ ตกลงสิ น ค้ า
เกษตร (Contract Farming) และเจรจาจั บ คู่
ธุรกิจ (Business Matching) จ านวน 1 ครั้ง 1
วัน ณ จังหวัดสุรินทร์
1.4 จัดพิธีลงนาม การทาข้อตกลงสินค้าเกษตร
(Contract Farming) และเจรจาจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching) จานวน 1 ครั้ง 1 วัน ณ
จังหวัดสุรินทร์



6. วิธีการดาเนินการ

 ดาเนินการเอง



 จ้างเหมา

ม.ค.- มี.ค. 60

เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค. - ก.ย. 60

7. วงเงินของโครงการ จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
7,000,000

เงินนอกงบประมาณ

7,000,000
7,000,000

-

8. ความพร้อมของโครงการ
8.1 พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
8.3 ความพร้อมของบุคลกร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
8.6 ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
9. วิ ธี บ ริ ห ารจั ด การหรื อ การดู แ ลบ ารุ งรั ก ษาเมื่ อ โครงการแล้ ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ งยื น ของ
โครงการ
9.1 ส่งเสริมให้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดาเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
9.2 จัดให้มีการติดตามทบทวนผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการจัดทาแผนงาน
รองรับ
10 ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
จังหวัดสุรินทร์ ได้กาหนดแนวทางในการติดต่อประสานงานและดาเนินการด้านเอกสารระหว่าง
หน่วยงานหรือส่วนราชการไทย-กัมพูชา โดยการส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานหรือส่วนราชการกัมพูชา ต้องส่ง
หนังสือถึงจังหวัด ก่อนกาหนดอย่างน้อย 1 เดือน
11 แนวทางแก้ไข
สานั กงานพาณิ ช ย์จั งหวัดสุรินทร์ ห น่วยงานที่รับผิ ดชอบ ได้ ตระหนักถึงข้อจากัดในการติดต่อ
ประสานงานที่จังหวัดสุรินทร์ได้กาหนดดังกล่าวฯ จึงเตรียมการแก้ปัญหาความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการ
วางแผนประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐของไทยและกัมพูชาที่เกี่ยวข้อง

****************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: ..........
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
วงเงิน : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนการค้าชายแดน
ระบบ logistic สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
สถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่มากขึ้นทาให้มีผลกระทบโดยตรงต่อ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทย การค้ าการพาณิ ช ย์เป็น ปั จจัย ส าคัญ ในการสร้างความเข้มแข็งให้ กับ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยที่การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
จานวนมาก และจะเพิ่มความสาคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะทาให้เกิดโอกาสทางการค้า การลงทุน จากการเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตร่วม (Single Market / Single Production) ที่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงาน
ได้อย่างเสรีในภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์
ตามข้อตกลงทางการค้าให้กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการค้า
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นฐานธุรกิจในการขยายการค้า การลงทุน สู่ตลาดที่
ใหญ่ ขึ้ น จะต้ อ งอาศั ย การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ของผู้ ป ระกอบการ นั ก ธุ ร กิ จ
เตรียมความพร้อม เพื่อสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจ เชื่อมโยงเศรษฐกิจในตลาดการค้าภูมิภาคที่จะรวม
เป็นหนึ่งเดียว
ช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับ
ช่องจุ๊บโกกี อาเภอบันเตียอาปึล จังหวัดอุดรมีชัย ในอดีตที่ผ่านมาช่องสายตะกูเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อ
มนุ ษยธรรมเพื่อการค้าขายสิ น ค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้ กับราษฎรของทั้งสองประเทศแล้ว โดยได้
ด าเนิ น การเปิ ด ค้ าขายเมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2554 สั ป ดาห์ ล ะ 1 วัน (ทุ ก วัน พุ ธ ) และต่ อ มาเมื่ อ
วัน ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ ท าพิ ธี เปิ ด เป็ น จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า อย่ างเป็ น ทางการ และปั จ จุ บั น

จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเปิดซื้อขายทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ประเภทสินค้าที่ฝ่ายไทยจะ
นามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทางการเกษตร โดยจะมีการจากัดปริมาณการซื้อขายใน
สินค้าบางชนิด ประเภทสินค้าที่ฝ่ายกัมพูชานามาขายได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร
ซึ่งในอนาคตข้างหน้าช่องสายตะกูจะต้องถูกพัฒนาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ:
ถึงแม้ว่าจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูจะเปิดทาการซื้อขายทุกวัน แต่การค้าขายจะ
คึกคักในเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เท่านั้น เนื่องจากวันจันทร์ - พฤหัสบดี ไม่มีผู้ประกอบการมา
จาหน่ ายสิ นค้า ผู้บ ริโภคทั้งชาวไทย และกัมพูชา จึงไม่นิยมมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันจั นทร์ - พฤหั ส บดี
สิ่งหนึ่งที่ทาให้ผู้ประกอบการไม่มั่นใจในการนาสินค้ามาจาหน่ายในช่วงวันจันทร์ - พฤหัสบดี เนื่องจาก ขาด
ความเชื่อมั่นในด้านการค้าขาย ขาดความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้บริโภคทั้งชาวไทยและกัมพูชามาจับจ่ายซื้อสินค้า
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ า และกระตุ้นให้มีการค้าการลงทุน ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
จึงเห็นควรส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการค้าระหว่างกันอย่างยั่งยืน
(1.3) ความเร่งด่วน :
เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดการค้าที่ยั่งยืนในอนาคตและ
สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา
2.1.2 เพื่อขยายตลาดการค้าชายแดนให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักลงทุน
2.1.3 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จนนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และ
อุปสรรคทางด้านการค้าระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น
(2.2) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ:
จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
3.1.1 ผู้ประกอบการ OTOP,OTOP Select, OPOP และSMEs และนักธุรกิจ ในเขตพื้นที่
ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
3.1.2 ผู้ประกอบการกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)
3.1.3 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง(หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ)
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
กลุ่มผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน กับธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งในจังหวัดและนอก
จังหวัดบุรีรัมย์

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
1. มูลค่าค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
20
2. มูลค่าการจาหน่ายสินค้าในงานไม่น้อยกว่า ล้านบาท
9
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ
75
หมายเหตุ* ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

(4.2) ผลผลิต : จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80 คุหา ( ไม่ปรับอากาศ) จานวน 3 ครั้ง/ 3 วัน
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีบรรยากาศที่
เอื้ออานวยต่อการค้าการลงทุนร่วมกันทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2. ผู้ประกอบการ มีความรู้ความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้น
3. ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs กลุ่มจังหวัด และนอกกลุ่มจังหวัด มีตลาดรองรับสินค้า
เพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ
และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า
ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสาย
ตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน 80 คุหา 3
ครั้ง/ 3 วัน
(๖) วิธีการดาเนินงาน

ก.ย. – ธ.ค.
2559


ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. –
ก.ค. – ก.ย.
2560
มิ.ย. 2560
2560

 ดาเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 4,000,000บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย :
บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
89,195,900
74,545,900
3,987,500
12,500
-

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มี
ประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9) วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การหรื อ การดู แลบ ารุ งรั ก ษา เมื่ อ โครงการแล้ วเสร็ จ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ งยื น
ของโครงการ
รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ในการจัดงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและนามา
ปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินงานจัดงานในปีต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี
***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ
............
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกในกลุ่มจังหวัด
ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน
วงเงิน : ๑๓๑,๗๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
และระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์ : พัฒนายกระดับระบบโลจีสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
๑. หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
คณะรั ฐ มนตรี ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗
ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาระบบการคมนาคมขนส่งทางบกที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นและฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ๒ ด้ า น คื อ นโยบายด้ า นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ข้ อ ๖.๑๓
ปรั บ โครงสร้างการบริ ห ารจั ด การในสาขาขนส่ งที่ มีก ารแยกบทบาทและภารกิจของหน่ว ยงานระดับนโยบาย
หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติอย่างชัดเจน และด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน ข้อ ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่
กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆ
ภายในประเทศด้วย
กรมทางหลวงชนบท ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยดาเนินงานในการบูรณาการถนนโครงข่ายทั่วประเทศ
ซึ่งได้สารวจและกาหนดแนวทางในการเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกให้สามารถต่อเชื่อมเป็นแนวเส้นทางเดียวกัน
ให้มีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางบกให้สมบูรณ์ทั้งประเทศ โดยการบูรณาการจากทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง
ชนบท และทางหลวงท้องถิ่น ที่ต่อเชื่อมกันแล้วคัดแยกให้ได้เป็นถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย
เพื่อเอื้อต่อการใช้การคมนาคมขนส่งให้เป็นทางเชื่อม ทางเลี่ ยง และทางลัด ที่เหมาะแก่การคมนาคมขนส่งให้
เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้
วางแนวทางการพัฒ นาพื้น ที่ ในหั วข้อ “เป็ นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์ และการค้าชายแดน” และได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม และพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและ
อาเซียน โดยมีวัตถุป ระสงค์ห ลั กในการดาเนินงานให้ บรรลุ เป้าหมายตามประเด็นยุท ธศาสตร์ “เพื่อยกระดับ
ระบบโลจีสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑”
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
๑) สภาพปัญหา :
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก
และระบบรางที่เชื่อมโยงกลุ่มภูมิภาคอาเซียนตัดผ่านทั้งด้านทิศเหนือลงถึงด้านทิศใต้และด้านตะวันออกมุ่งสู่ด้าน
ตะวันออกของภูมิภาค แต่แหล่งการผลิตวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ที่เป็นผลผลิตของสมาชิกกลุ่ม มีพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับ
แนวเส้นทางที่เชื่อมโยงกลุ่มภูมิภาคอาเซียนบางส่วน อีกทั้งเส้นทางที่ใช้คมนาคมขนส่งออกสู่โรงงานแปรรูป บรรจุ
ภัณฑ์ และตลาดกลางรวมถึงส่งขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสมาชิกกลุ่มยังต้ องใช้เส้นทางในลักษณะที่เป็นถนนสาย
รองและเป็นถนนสายย่อยที่กากับดูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนา
และบารุงรักษาทางให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะแก่การใช้การคมนาคมขนส่ง เนื่องจากการประกาศพระราชกฤษฎีกา
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการโอนภารกิจด้านถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกากับ
ดูแลและบารุงรักษา ซึ่งคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศการรับมอบโอน
ภารกิจดังกล่าวโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จึงทาให้การถ่ายโอนภารกิจด้านเส้นทางการคมนาคมขนส่งดังกล่าวมี แนว
เส้นทางควรที่จะเป็นถนนสายรองที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาคได้ ซึ่งเมื่อองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ โอนเส้ น ทางแล้ ว ต้อ งวางแผนการบ ารุงรักษาโดยใช้ งบประมาณจากการจัด เก็ บ รายได้ข อง
หน่วยงานและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง โดยข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน ด้วยเหตุดังกล่าว
หน่วยงานหลักจึงไม่สามารถเข้าดาเนินการพัฒนาและบารุงรักษาเส้นทางดังกล่าวได้
๒) ความต้องการ :
เพื่อให้ การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมขนส่ งทางบกเอื้อต่ อการขนส่ งวัต ถุดิบและสิ นค้ า
แปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ให้สะดวก มีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมโยง
ระบบ การขนส่งจากแหล่งผลิตสินค้าให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งกระจายสู่ภูมิภาค ถึงแม้เส้นทางการขนส่ง
วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ออกสู่โรงงานแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และตลาดกลางรวมถึงส่งขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสมาชิก
กลุ่ม ถึงชายแดนและออกสู่ภูมิภาคอาเซียน บางพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จะไม่ได้
ใช้เส้นทางสายหลัก โดยข้อเท็จจริงหากฟื้นฟู พัฒนาและบารุงรักษาเส้นทางขนส่งจากแหล่งผลิตให้เชื่อมโยงกับ
เส้นทางสายหลักแล้ว จะช่วยเสริมและเพิ่มความสมบูรณ์ในการพัฒนาระบบโลจีสติ กส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าการลงทุน ทั้งของประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้
ความเร่งด่วน : การส่งเสริมและการพัฒนาโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งทางบกในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน เป็นความจาเป็นที่ต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เนื่องจากเป็นโครงการที่สนับสนุนในการดาเนินการของ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้าน ของกลุ่ม

๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งทางบกให้ถึงระบบระบบการขนส่งโลจีสติกส์ในการ
ขนส่ งผลผลิตและสิน ค้าของกลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน ทั้งของ
ประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้
2.1.2 เป็นโครงการปลายน้าที่เอื้อต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ ทั้ง ๓ ด้าน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ สิ้นสุดปีพ.ศ.๒๕๖๐
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
2.5.1 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2054 ตาบลช่องสามหมอ - แยกทางหลวงหมายเลข
2233 ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2.5.2 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2054 ตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2.5.3 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2037 ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ - แยกทาง
หลวงหมายเลข 2159 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2.5.4 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านหนองผักหลอด ตาบลหนองไผ่ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
2.5.5 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 201 ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - แยกทาง
หลวงหมายเลข 2160 อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
2.5.6 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4017 - บ้านเมืองโดน ตาบลเมืองโดน อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
2.5.7 สายบ้านดงหลบ - บ้านเขว้า ตาบลโนนยอ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2.5.8 ถนนสาย อาเภอห้วยราช - อาเภอกระสัง ตาบลตะโก อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.9 ถนนสาย อาเภอสตึก - อาเภอห้วยราช ตาบลสามแวง อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.10 ถนนสาย อาเภอละหานทราย - อาเภอนางรอง ตาบลสะเดา อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.11 ถนนสาย อาเภอกระสัง - อาเภอสตึก ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.12 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อาเภอละหานทราย ตาบลยายแย้มวัฒนา อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.13 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้า/การขนส่ง เจ้าของแหล่งผลิตวัตถุดิบ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ชุมชนสองข้างทาง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ระยะทางของสันทางคมนาคมขนส่งแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและสินค้าในกลุ่มจังหวัด มีความ
มั่นคงแข็งแรง สะดวกและปลอดภัย
(๔.๒) ผลผลิต : เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายวัตถุดิบและสินค้าในกลุ่มจังหวัด ได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุงให้มาตรฐานที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
(๔.๒) ผลลัพธ์ : การคมนาคมขนส่งทางบกในกลุ่มจังหวัด มีการปรับปรุงให้เกิดความเชื่อมโยงกันสามารถ
เข้าถึงพื้นที่แหล่งผลิตและเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถึงแหล่งการค้าและศูนย์กลางการจาหน่ายทั้งในกลุ่มและภูมิภาคได้
(๔.๓) ผลกระทบ
เชิงบวก : ชุมชนและผู้ค้าสองข้างทาง รวมถึงผู้ใช้เส้นทาง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่ได้
มาตรฐาน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยขึ้น
(๔.๔) เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 1 บูรณะผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In – Place
Recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2054 ตาบลช่อง
สามหมอ - แยกทางหลวง
หมายเลข 2233 ตาบลศรี
สาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 1.00 เมตร ระยะทาง 2.375
กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 201 - แยกทาง
หลวงหมายเลข 2054 ตาบล
โคกมั่งงอย อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 -
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กิจกรรมที่สาคัญ
1.50 เมตร ระยะทาง 2.350
กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2037 ตาบลบ้าน
เดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ - แยก
ทางหลวงหมายเลข 2159
ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 2.275
กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 4 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 201 - บ้านหนอง
ผักหลอด ตาบลหนองไผ่ อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง
2.275 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 201 ตาบลหนอง
ไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แยกทางหลวงหมายเลข 2160
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 1.880 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สาย แยกทางหลวง
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กิจกรรมที่สาคัญ
หมายเลข 4017 - บ้านเมืองโดน
ตาบลเมืองโดน อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 7 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านดงหลบ บ้านเขว้า ตาบลโนนยอ อาเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างถนนผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย อาเภอห้วย
ราช - อาเภอกระสัง ตาบลตะโก
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
ทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 9 ซ่อมสร้างถนนผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย อาเภอ
ละหานทราย - อาเภอนางรอง
ตาบลสะเดา อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 10 ซ่อมสร้างถนน
ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย อาเภอ
กระสัง - อาเภอสตึก ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
ทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร
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กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 11 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 24 - อาเภอ
ละหานทราย ตาบลยายแย้ม
วัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 12 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สาย แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บ้านท่าช้าง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
(๖) วิธีการดาเนินการ
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 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจานวน ๑๓๑,๗๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(ดังรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย ที่แนบ)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
๑๓๑,๗๗๗,๐๐๐
๑๓๑,๗๗๗,๐๐๐
๑๓๑,๗๗๗,๐๐๐
-

หน่วย : บาท

เงินนอกงบประมาณ

(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ และแผนปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้: แขวงทางหลวงชนบท)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์

 ทั้งหมด

 บางส่วน

* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที

 ไม่มีประสบการณ์

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ด้วยแนวเส้น ทางเดิมยังเป็นทางหลวงท้องถิ่นที่มีสภาพกึ่งลักษณะเป็นถนนโครงข่ายสายรอง และบาง
กิจกรรมเป็ น ทางหลวงชนบทที่เป็ นถนนโครงข่ายสายรองอยู่แล้ว เมื่อการดาเนินการแล้วเสร็จ ต้องส่งมอบให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบกากับดูแลในวางแผนการบารุงรักษาด้วยงบประมาณของแต่ละหน่ว ยงานตามระเบียบและ
กฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการบูรณาการถนนในการพัฒนาโครงข่ายถนนแล้วเสร็จ โครงการ / กิจกรรม ที่ดาเนินการจะ
อยู่ในความรับผิดชอบกากับดูแลของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ด้วยสภาวะของภูมิประเทศของโครงการ อาจเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ซึ่งเป็นอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบ
ต่อโครงการ ทาให้เกิดความเสียหายและหรือการดาเนินการโครงการไม่สามารถทาได้
(11) แนวทางแก้ไข :
หากเกิด เหตุ การณ์ ที่ เป็ น อุ ป สรรคและกระทบต่ อ โครงการ ควรพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้อ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน เป็นแนวทางแก้ไข
***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ ...............
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ของกลุ่ม จั งหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่ งเสริมและพั ฒ นาการค้า การลงทุ น
การค้าชายแดน ระบบ Logistics สู่ภูมิภาคและอาเซียน.
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ logistic เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361 .
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา:
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การค้า
ชายแดนถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาและขยายตัวเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และจากนโยบาย
รัฐบาลที่มุ่งเน้นในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโด
จีนนั้น ที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดาเนินกิจกรรมเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัด กลุ่มจังหวัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใน
ลักษณะของการจัดงานแสดงและจาหน่ายสิน ค้า การจัดกิจ กรรมจัดทาข้อ ตกลงสินค้าเกษตร (Contract
Farming) และการเจรจาจับ คู่ธุร กิจ การค้า (Business Matching) เพื่อพัฒ นาศักยภาพและขยายช่องทาง
การตลาดให้ผู้ป ระกอบการ สานต่อความเชื่อมั่นระหว่างกันของผู้ประกอบการ และเสริมสร้างโอกาสทาง
การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ยังมีกิจกรรมสาคัญที่สนับสนุนให้การดาเนินการค้าระหว่าง
ประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังเช่น กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบ Logistics ทั้งนี้ ไทยมีจุด
แข็งที่สามารถทาตลาดเชิงรุกด้านโลจิสติกส์ ด้วยปัจจัยเอื้ออานวยทางด้านการขนส่งทางถนนถือเป็นโหมด
การขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของไทย ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งทางถนนไทยถูกกว่าประเทศในภูมิภาค ไทยจึงมีความ
ได้เปรียบและโอกาสในการทาตลาดเชิงรุกด้านโลจิสติกส์นาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และศูนย์กระจาย
สินค้าเชื่อมโยงสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

1.2 สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ:
ปัจจุ บัน ระบบโลจิ กติกส์ไทยขาดการบูรณาการระหว่างภาครัฐ กับเอกชน การดาเนินการของ
หน่วยงานที่ไม่ประสานกันทาให้เกิดความซ้าซ้อน อีกทั้ง ในอดีตรัฐได้เน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการเปิ ด เสรี ท างการค้ า แต่ ไม่ ได้ เน้ น โลจิ ส ติ ก ส์ ท างการค้ า (Trade
Logistics) ด้วยการนาโลจิสติกส์พัฒนาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งสาคัญของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไม่ใช่
เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ต้องคานึงถึงการเดินทางของสินค้าที่จะเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น
ด้วยวิธีการใดให้รวดเร็วและมีต้นทุนต่าที่สุด โดยเฉพาะเมื่อไทยเข้าสู่การเป็นสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็น
โอกาสอันดีในการทาตลาดเชิงรุกด้านโลจิกติกส์
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (จั ง หวั ด นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์
และสุรินทร์) มีชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศที่สาคัญคือ เส้นทางถนน
โดยการส่งออกนาเข้าสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ แม้ไทยมีโ อกาสใน
การทาการค้ากับกัมพูชาสูง และประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีอุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการเกือบ
ทุกประเภทเพราะสินค้าหลายชนิดไม่สามารถผลิตได้เองและบางชนิดผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แต่ ผู้ ป ระกอบการไทย อาจยั ง ไม่ เ ห็ น ภาพการเชื่ อ มโยงเส้ น โลจิ ส ติ ก ส์ ท างการค้ า (Trade Logistics)
กับราชอาณาจักรกัมพูชา จึงควรมีกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบ Logistics ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การเป็นตลาดเชิงรุกด้านโลจิกติกส์ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
1.3 ความเร่งด่วน:
เมืองที่มีศักยภาพของกัมพูชาที่ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงทางการค้า ได้แก่ กรุงพนมเปญ
จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระตะบอง ในส่วนของกรุงพนมเปญ มีความต้องการสินค้าและบริการทุกประเภท
ส่วนจังหวัดเสียมราฐ กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ คือ บริการท่องเที่ยว และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และจังหวัด
พระตะบอง กลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ มี ศั ก ยภาพ คื อ สิ น ค้ า เกษตร เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
และบริการท่องเที่ยว จึงเป็ นโอกาสที่ดีของภาครัฐและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ) ในการเดินทางสารวจเส้นทางโลจิสติกส์ เพื่อ
ร่วมกันแสวงหาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยวิธีการที่รวดเร็วและมี
ต้นทุนต่าที่สุด โดยเส้นทางที่จะดาเนินกิจกรรม คือ เส้นทางจังหวัด สุรินทร์-อุดรมีชัย-เสียมราฐ-พนมเปญ-พระ
ตะบอง-สระแก้ว
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:
2.1.1 เพื่อสารวจเส้นทางโลจิสติกส์ (Logistics) ที่เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการส่งสินค้า
ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
กับจังหวัดที่มีศักยภาพทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรกัมพูชา
2.1.2 เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการไทย
กับผู้ประกอบการจังหวัดที่มีศักยภาพทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรกัมพูชา

2.1.3 ศึกษากฎระเบียบทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน
2.2 ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปีเริ่มต้นปี ตุลาคม 2559 สิ้นสุดปี กันยายน 2560
2.5 สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดอุดรมี
ชัย จังหวัดเสียมราฐ กรุงพนมเปญ และจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่ ม เป้ า หมาย: ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ าง 1 (จั งหวั ด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ผู้ส่งออกและนาเข้าสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย: หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมและ
สังคมโดยรวม
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ข้อมูลด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว บน
เส้นทางที่สารวจ และหรือกฎระเบียบทางด้าน
การค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ชุด

-

-

1

4.2 ผลผลิต
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์) ผู้ส่งออกและนาเข้าสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านทราบข้อมูลด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
บนเส้นทางจังหวัดสุรินทร์-อุดรมีชัย-เสียมราฐ-พนมเปญ-พระตะบอง-สระแก้ว และหรือกฎระเบียบทางด้าน
การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน
4.3 ผลลัพธ์:
1) ทราบวิธีการที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) กับจังหวัดที่
มีศักยภาพทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรกัมพูชา
2) เกิดการพบปะเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการ
จังหวัดที่มีศักยภาพทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรกัมพูชา

4.4 ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1) ผู้ประกอบการ และนักลงทุนมีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ และแสวงหาความร่วมมือที่ทา
ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการลดลง นาไปสู่ผลกาไรที่มากขึ้น
2) เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
เชิงลบ : 5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ก.ย.– ธ.ค.59 ม.ค.- มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค. - ก.ย. 60
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสารวจเส้นทางโลจิสติ
กส์ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์) กับจังหวัดที่มีศักยภาพทางการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวของราชอาณาจักร
กัมพูชาจานวน 1 ครั้ง 4 วัน (เส้นทาง สุรินทร์อุดรมีชัย-เสียมราฐ-พนมเปญ-พระตะบองสระแก้ว)



กิจกรรมที่ 2 การประชุมพัฒนาความร่วมมือ
ด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบทางการค้า เพื่อ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
จานวน 3 ครั้ง ณ จังหวัดเสียมราฐ กรุงพนมเปญ
และจังหวัดพระตะบองราชอาณาจักรกัมพูชา



6. วิธีการดาเนินการ

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
5,000,000
3,500,000
3,500,000
1,500,000

เงินนอกงบประมาณ

8. ความพร้อมของโครงการ
8.1 พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
8.3 ความพร้อมของบุคลกร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
8.6 ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
9 วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
9.1 ส่ งเสริมให้ ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศให้ มีส่ วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานกิจกรรมซึ่งนาไปสู่รูปธรรมอย่างยั่งยืน
9.2 จัดให้มีการติดตามทบทวนผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการจัดทาแผนงาน/
แนวทางแก้ไขปัญหารองรับในกรณีที่เกิดอุปสรรคระหว่างการดาเนินกิจกรรม
10 ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด
จากการที่จังหวัดสุรินทร์ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการ
ท่ อ งเที่ ย วกั บ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั บ ตั้ ง แต่ ปี 2555 โดยเฉพาะในปี 2558 ที่ ผ่ า นมา
มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมจานวนมากแต่ด้วยข้อจากัดทางด้านงบประมาณ จึงทาให้ผู้ประกอบการที่
สนใจบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
11 แนวทางแก้ไข
ด้วยข้อจากัดของงบประมาณ ส านักงานพาณิ ชย์จังหวัดสุ รินทร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้เตรียมการ
แก้ปัญหาในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมพัฒนาและมีศักยภาพจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ พร้อมทั้ง
เตรียมประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกัมพูชา เพื่อให้การเดินทางเกิดความราบรื่นและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการดาเนินกิจกรรม
****************

ข้อกำหนดขอบเขตกำรจ้ำงเหมำบริกำร
ชื่อโครงกำร : พัฒนำฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์กำรค้ำกำรลงทุน
วงเงิน : 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการค้าชายแดน
1.ควำมเป็นมำ
รายได้ประชาชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากภาคการค้าและบริการ "การส่งออก" เป็นรายได้
อันดับหนึ่ง แต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยคงต้องแสวงหาโอกาสทางการค้าและการค้าที่
ปรากฏขึ้นตามขอบพรมแดนของประเทศ และพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการข้ามพรมแดน ที่ถูก
เรียกว่า "ตลาดการค้าชายแดน"
ตลาดการค้าชายแดน ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ที่มีอาณาบริเวณติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 แห่ง ได้แก่
1.จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ติ ดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา 2.ตลาดชายแดน ช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้ง 2 แห่ง
สามารถสร้างรายได้และมีเงินทุนหมุนเวียนเดือนละหลายสิบล้านบาท จึงเป็นจุดค้าชายแดนที่ต้องส่งเสริมทั้ง
เป็นจุดที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีส ารเทศทางด้านโลจิส ติกส์ เป็นสิ่ งจ าเป็นต่ อระบบการค้า เพราะ
นอกจากจะเป็ น การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทั่ว ไปได้รับทราบสินค้าตามแนวทางแดนแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์
2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์การค้าการลงทุนตามแนวทาง
ชายแดนของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งซื้อขายสินค้าตามแนวทางแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.3 เพื่อส่งเสริมสินค้า/บริการ/การท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3. ขอบเขตและเงื่อนไข
ขอบเขต/เงื่อนไขการพัฒนา
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดย สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
3.1. จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
3.2 ตลาดชายแดน ช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
4. รำยละเอียด/คุณลักษณะของงำนจ้ำงเหมำพัฒนำระบบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในลักษณะ Web Application จานวน 1 เว็ปไซด์ โดยระบบต้องมีลักษณะ
อย่างน้อยดังนี้
…2/4.1 ผู้รับจ้าง...

-24.1 ผู้รับจ้างจะต้อง ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งเว็ปไซด์ โดย ระบบทั้งหมดตั้งสามารถทางาน
ได้กับ server ของจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ ไว้ที่แหล่งอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ
4.2 เป็น web dynamic รองรับเทคโนโลยีใหม่ และต้องเป็นเว็ปไซด์ ทีพ่ ัฒนาขึ้นใหม่(ไม่ใช่เว็ปไซด์ที่
เป็นเว็ปไซด์สาเร็จรูป)
4.3 สามารถทางานบนระบบปฎิบัติการอย่างน้อย บน windows Server หรือ อื่นๆ
4.4 มีหน้าหลัก/ย่อย ที่ประกอบด้วย
ข้อมูลกลุ่ม ประกอบด้วย
- ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ ที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ จาก admin ได้เอง
- ข้อมูลสินค้า ที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ จาก admin ได้เอง
- ข้อมูลด้านการคมนาคม การเข้าถึงสถานที่เป้หามายที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ จาก admin ได้เอง
-ข้อมูลกลุ่มอื่นๆ ที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ได้ จาก admin ได้เอง
ข้อมูล/เนื้อหา ประกอบด้วย
-เป็ น เนื้ อ หา ข้ อ ความ รู ป ภาพ ของแต่ ล ะอย่ า ง ตามประเภทกลุ่ ม นั้ น ๆ สามารถ
เพิ่มแก้ไข ลบได้จาก admin ของจังหวัด
4.5 หน้าสาหรับแสดงความเห็น
-เป็นหน้า ที่สาหรับความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อไว้ประโยชน์สาหรับ
การปรับปรุงระบบ
4.6 ระบบจัดการสาหรับ admin
-เป็นหน้าสาหรับ admin สาหรับบริหารสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ
4.7 ระบบรายงานข้อมูล
ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาเว็ปไซด์ ในลักษณะ เป็น Web Application สาหรับรับรายงานข้อมูลจานวน
นักบุคล/ท่องเที่ยว ยอดเงินที่ได้จากนักท่องเที่ยว และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯกาหนด เวลา
4.8 ผู้รับจ้างจะต้องทาการจด Domain Name ให้กับเว็ปไซด์โดยชื่อ Domain Name คณะ
กรรมการฯจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
4.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่ดูแล Sever และระบบที่พัฒนาขึ้น อย่างน้อยเป็น
เวลา 2 เดือน หลังจากส่งมอบงาน โดยจังหวัดจะจัดสถานที่ และอานวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
4.10 จัดทาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้
4.3.7.1 คู่มือการใช้งานทั่วไป
4.3.7.2 คู่มือสาหรับใช้งานของ admin จังหวัด
4.11 จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบตามหลักวิชาการ อย่างน้อย ดังนี้
4.11.1 Conceptual Database Design เช่น E-R Diagram
4.11.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
4.12.3 แบบจาลองกระบวนการ (Process Model) เช่น Data Flow Diagram
4.12 การบริหารเนื้อหา และบารุงรักษาเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
- ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวม ข้อมูล จากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งเป้าหมายของ
จังหวัด พร้อมนาเข้าข้อมูลเพื่อนาเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่
…3/- ในกรณีที่...

-3- ในกรณีที่ข้อมูล ที่จ ะต้องเผยแพร่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาให้ อยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
5. วิธีกำรดำเนินกำร(กำรเสนอรำคำ)
ให้เสนอราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง
5.1 ซองเสนอแนวคิดด้ำนเทคนิค
5.1.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดทา วิธีการ แนวทางการดาเนินการ การพัฒนาระบบ ให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของจังหวัด โดยจะต้องแนบระยะเวลาดาเนินการเป็นกิจกรรมในลักษณะ Gant Chart
5.1.2 ผู้เสนอราคาจะต้องทาความเข้าใจรายละเอียด และรวบรวม ศึกษา ด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด และสรุปความเข้าใจเพื่อเสนอคณะกรรมการ
5.1.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทาสรุปแนวทางการดาเนินงานทุกกิจกรรม พร้อมแสดงค่าความสาเร็จใน
ลักษณะตัวชี้วัด
5.1.4 รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ ผู้พัฒนาระบบ ผลงาน รูปถ่าย
5.1.5 หนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการโครงการ(กรณีมอบอานาจ)
เงื่อนไขกำรนำเสนอแนวคิดด้ำนเทคนิค
-ผู้เสนอราคาจะต้องไปนาเสนอ แนวคิด /ข้อมูล รูปแบบที่จะพัฒนาระบบ โดยต้องนาเสนอในรูปแบบ
Presentation เช่น Power Point หรืออื่นๆ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในวันเปิดซองราคา ด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้นาเสนอแทน ทั้งนี้จังหวัดจะให้นาเสนอต่อคณะกรรมการฯที่ละราย ตามลาดับ
5.2 ซองข้อเสนอด้ำนรำคำ
ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอราคา พร้อมเอกสารหลักฐานตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการ
เปิดเผยราคากลางของทางราชการ
6. กำรตัดสินผู้ชนะกำรเสนอรำคำ
เนื่องจากการพัฒนาระบบเป็นงานที่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคทั้งด้านการพัฒนาระบบ ประสบการ และองค์
ความรู้ต่างๆ จังหวัดจึงตัดสินผู้ชนะราคาโดยพิจารณาจาก
6.1 คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค จะพิจารณาโดยคณะกรรมการเปิดซองราคา โดยผู้เข้าเสนอราคาจะต้อง
ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเฉลี่ยของคณะกรรมการฯตั้งแต่ 80 คะแนน(คะแนนเต็ม 100)ขึ้นไป จังหวัดจึงจะ
พิจารณาซองด้านราคา จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์คะแนน โดยไม่แจ้งผลคะแนนเป็นตัวเลขและไม่
เรียงลาดับที่
6.2 การเปิดซองด้านราคา เมื่อผ่านเกณฑ์คะแนนข้อ 6.1 แล้ว คณะกรรมการฯจะพิจารณาราคาแต่ละ
รายการ จะใช้ราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน
การพิจารณาคะแนนฯโดยคณะการเปิดซองราคา ของจังหวัด ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้เข้าเสนอราคามิอาจ
โต้แย้งได้
7. คุณสมบัติของมีสิทธิ์เสนอรำคำ
7.1 เป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียน มีวัตถุประสงค์ ด้านการพัฒนาระบบ จัดทาเว็บไซด์ ในลักษณะงานที่จ้าง
…4/7.2 มีผลงานในด้าน...

-47.2 มีผลงานในด้านการ พัฒนาเว็บไซด์ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากภาครัฐหรือ เอกชน และมีตัวอย่าง
ผลงานประกอบการนาเสนอ
7.3 เคยมีผลงานพัฒนาให้กับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7.4 ต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับด้านการพัฒนาระบบที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
7.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
7.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8. ระยะเวลำดำเนินกำร 120 วัน นับแต่วันลงนำมในสัญญำจ้ำง
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
10. เงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง
10.1 ที่รับจ้างต้องดาเนินการอย่างมีจรรยาบรรณสูงสุด และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลั ก
วิชาการ
10.2 ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ดาเนินการตามสัญญาที่
กาหนด
10.3 หากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานติดต่อกันนานตั้งแต่ 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ โดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร หรือไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเหตุผล ถือว่าเป็นการจงใจละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งยกเลิก
การสัญญาได้
11. งบประมำณ 500,000.บำท(ห้ำแสนบำทถ้วน)
12. กำรส่งมอบงำน/เบิกจ่ำยเงิน
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้คาศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ จานวน 10 ชุด พร้อม CD ROM จานวน 10 ชุด
การส่งมอบงานแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ภายใน 60 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งส่ ง มอบงาน ดั ง นี้ เมื่ อ
ดาเนินการหัวข้อ 4 รายละเอียดการพัฒนา ตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.6 โดยจะจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ 60 ของวงเงิน
ตามสัญญา
งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ดังนี้
2.1 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดของงานที่ต้องปฎิบัติ
2.2 ส่งซอสโค๊ดโปรแกรมรวมถึง database (Source Code Program & Database)
เมื่อดาเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญา
ในกรณีที่ ที่ผู้รับจ้างมีความจาเป็นต้องขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าผู้ว่าจ้างจะจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
(15%) ของค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้าประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับ
ล่วงหน้าไปนั้น และให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้าประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อทางราชการได้หักเงินที่ได้จ่าย
…5/ล่วงหน้าจากเงิน...

-5ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
สาหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้จ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ(50%) ของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
โดยเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่จะหักคืนจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเบิกมาแต่ละงวด จะหักคืนร้อยละสิบห้า(15%) ของ
ค่าจ้างในงวดนั้นๆ จนครบ
13. เงินประกันผลงำนและหนังสือคำประกัน
ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างไว้ร้อยละห้า (5%) ของวงเงินที่เบิกแต่ละงวด เพื่อนามารวมไว้เป็นเงินประกัน
ผลงาน และจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างภายใน 45 วัน หลังจากผู้รับจ้างได้เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายครบถ้วนแล้ว
14.ค่ำปรับ
ในกรณีที่ ผู้รับจ้างผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงไปตามระยะเวลาที่
สิ้นสุดสัญญาที่กาหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของราคาค่าจ้าง
จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา
15. เงื่อนไขควำมรับผิดชอบ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ดูแลให้บริการต่อระบบที่พัฒนา ในระยะเวลา 1 ปี หลังจากส่งมอบงาน
16.ข้อสงวนสิทธิ
จังหวัดชัยภูมิขอสงวนสิทธิ โดยพิจารณาตามข้อเสนอ และความเหมาะสมกับลักษณะของงาน ตามที่
เห็นสมควรและขอสงวนสิทธิอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
16.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของราชการ
เป็นสาคัญและผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข
16.2 เอกสาร/ข้อมูล/ผลงานต่าง ๆ ทางวิชาการที่รวบรวม ทั้งในรูปเอกสารและ CD-ROM เป็นลิขสิทธิ์
ของผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ ...............
ชื่อโครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์การค้าการลงทุน
วงเงิน : 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุม่ จังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน และระบบ
โลจีสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชยั ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1 หลักการและเหตุผล
1.1 ที่ มา : การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community หรื อ AEC)
ทาให้ เศรษฐกิจ ของไทยขยายตัว เพิ่มมากขึ้น การค้าชายแดนถือเป็ นปัจจัยส าคัญ ที่มีผ ลต่อการพัฒ นาและ
ขยายตัวเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้า บริการ และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนนั้น ที่ผ่านมาจังหวัดสุ รินทร์ ได้ดาเนินกิจกรรม
เชิงรุกในการส่ง เสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับกับประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้
ประกอบธุรกิจ ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในลักษณะของจัดงานแสดงและจาหน่าย
สิ น ค้ า การจั ดกิจ กรรมจั ด ทาข้อตกลงสิ น ค้าเกษตร (Contract Farming) และการเจรจาจับ คู่ธุรกิจการค้ า
(Business Matching) เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ สานต่อความเชื่อมั่น
ระหว่างกันของผู้ประกอบการ และเสริมสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นามาซึ่งการสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ
แต่ ในขณะเดี ย วกัน เมื่อ เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย นแล้ ว ก็เกิด การเคลื่ อ นย้ายสิ น ค้ า บริก าร
การลงทุ น แรงงาน รวมไปถึ งเงิ น ทุ น อย่ า งเสรี จ ากประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นมากขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือ
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อหา
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของตนเองให้พบ หรืออาจต้องเปลี่ยนไปทาธุรกิจใหม่ที่มีความเหมาะสมหรือมี
ความได้เปรียบมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันหรือใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีอาเซียนได้อย่างเต็มที่

1.2 สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดฯ ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ
ด้าน เช่น ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านภาษา ปัญหาการขาดข้อมูลเชิงลึกในตลาดประเทศเพื่อน
บ้าน ทาให้สูญเสียโอกาสทางการแข่งขันหรือเสียเปรียบคู่แข่งหลาย ๆ ประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการปรับตัวของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯ คือ การสร้างโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการแสวงหาโอกาสทางการค้าตามแนวชายแดนและการย้าย
ฐานการผลิตการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม การหาลู่ทางการค้า การลงทุน หรือการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านต้องมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูล กฎระเบียบ และความเป็นไปได้ที่สูงมาก
แต่เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนไม่
สูงนักจึงยังขาดข้อมูล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บการการค้า การลงทุน หรือขยายฐานการผลิตในประเทศ
เพื่อนบ้าน สานักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จึงได้จัดทา “โครงการจัดทาฐานข้อมูล (Directory) ผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กับจังหวัดในภาคเหนือของกัมพูชา (จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมราฐ)” ขึ้น
1.3 ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดฯ เห็นความสาคัญ ความเร่งด่วน และโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการแสวงหาโอกาสทางการค้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้
ได้ผลการศึกษาที่จะเป็นการรักษาโอกาสทางการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของการค้าชายแดน/ผ่านแดน
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่ อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ และข้ อ มู ล ของผู้ ป ระกอบ รายจั ง หวั ด
(กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) และจังหวัดในภาคเหนือของกัมพูชา (จังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดเสียมราฐ) เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้ง การสร้างโอกาส
และทางเลือก
2.1.2 เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงลึกและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการค้า การลงทุน
ทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวนโยบาย กฎระเบียบ สิ่งอานวยความสะดวก และปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการผลิต การลงทุน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง แนวทางแก้ไข
2.1.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึกให้ ผู้สนใจ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทราบเป็นการเตรียมความพร้อมในการค้า การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2559 สิ้นสุดปี กันยายน 2560

2.5 สถานที่ดาเนินโครงการ :
2.5.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์)
2.5.2 จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
2.5.3 ตลาดชายแดน ช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับจังหวัดเสียมราฐ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ผู้ประกอบการในกัมพูชา (จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมราฐ) และ
3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 : มีระบบฐานข้อมูลด้าน
โลจิสติกส์การค้าการลงทุนตามแนว
ชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ตัวชี้วัดที่ 2:ประชาชนทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน

แผน

แผน

แผน

ฐานข้อมูล

(ผล)*
-

-

-

1

ร้อยละ

-

-

-
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4.2 ผลผลิต : มีระบบฐานข้อมูล จานวน 1 ฐานข้อมูล
4.3 ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจทั่วไปทราบข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของ
จังหวัดและข้อมูลผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ
จังหวัดทางภาคเหนือของกัมพูชา (จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดเสียมราฐ)
4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก :
4.3.1 เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4.3.2 ผู้ประกอบการ และนักลงทุนมีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ และแสวงหาความร่วมมือ
ที่ทาให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการลดลง นาไปสู่ผลกาไรที่มากขึ้น
เชิงลบ : -

5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดทา
ฐานข้อมูล (Directory)
ผู้ประกอบการกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กับจังหวัดในภาคเหนือของกัมพูชา
(จ.อุดรมีชัย จ.เสียมเรียบ)
1.1 จัดตั้งคณะทางานกากับ
ติดตามการจัดทาฐานข้อมูล
(Directory) ผู้ประกอบการ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์กับจังหวัดใน
ภาคเหนือของกัมพูชา (จังหวัดอุดร
มีชัย และจังหวัดเสียมราฐ)
1.2 ลงพื้นที่ศึกษา รวบรวม ข้อมูล
ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว และข้อมูล
ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ และจังหวัดทาง
ภาคเหนือของกัมพูชา (จังหวัดอุดร
มีชัย และจังหวัดเสียมราฐ)
1.3 จัดทารายงานสรุปผล
การศึกษา รวบรวม ข้อมูลที่สาคัญ
ทางเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และ
ข้อมูลผู้ประกอบการของกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ และจังหวัด
ทางภาคเหนือของกัมพูชา โดยแยก
เป็นแต่ละประเภทของธุรกิจ ไม่ต่า
กว่า 9 ธุรกิจ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดน
6. วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. ๕๙ ม.ค. – มี.ค. ๖๐ เม.ย. – มิ.ย. ๖๐ ก.ค. – ก.ย. ๖๐


 ดาเนินการเอง



 จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ จานวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(ดังรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย ที่แนบ)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
5,500,000
3,500,000
3,500,000
2,000,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

8. ความพร้อมของโครงการ
8.1 พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
8.3 ความพร้อมของบุคลกร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ตอ้ งทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
8.6 ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
9. วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
- ไม่มี 10. ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี 12. แนวทางแก้ไข :
- ไม่มี ----------------

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการกระจายสินค้าในภูมิภาคสู่อาเซียน
กิจกรรมการศึกษาจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๑. หลักการและเหตุผล
นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กัน ยายน 2557 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน ข้อย่อยที่ 7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจีสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
แผนความร่ว มมื อทางเศรษฐกิจ อิระวดี -เจ้าพระยา-แม่ โขง (ACMECS) แผนความร่ว มมื อแห่ งอ่ าวเบงกอล
สาหรับ ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผ ลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดสุรินทร์มีอาณาเขตตอนใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดการค้าชายแดน 2 แห่งคือ
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุริ นทร์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโอร์เสม็ด อาเภอสาโรง จังหวัดอุดร
มีชัย และช่องสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตรงข้ามกับบ้านจุ๊บโกกี อาเภอสาโรง จังหวัดอุดรมี
ชัย ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึนถึง 3,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 ภายหลังจากที่
ประเทศไทยเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซีย ในปี พ.ศ. 2558 แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเตรียมความพร้อมที่
จะรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มมากขึนในอนาคต จากการนาเข้าวัตถุดิบเพื่อแปรรูป การกระจาย
วัตถุดิบไปถึงปลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิ การรวบรวมสินค้าสาเร็จรูป เพื่อรอการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
ศูนย์กระจายสินค้าชายแดนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการตอบโจทย์ดังกล่าว สาหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจที่
จะนาเข้าวัตถุดิบและกระจายวัตถุดิบสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และรวบรวมสินค้า
สาเร็จรูปของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านต่อไป ในการนี สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สุริน ทร์ จึงเห็ น ควรมีการศึกษาการจัดตังศูน ย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อ ทราบความ
เป็นไปได้ในการลงทุนจัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้หรือความคุ้มค่าในการลงทุนการจัดตังศูนย์ กระจายสินค้าชายแดน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ สาหรับการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้ าสาเร็จรูปกระจายสู่กลุ่ม นครชัยบุรินทร์และรวบรวม
สินค้าสาเร็จรูปของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๒) เพื่อศึกษาหาพืนที่ที่เหมาะสม ในการจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์
2.๓) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ระเบียบวิธีการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าชายแดน
ประโยชน์และความคุ้มค่าการลงทุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการที่ต้องการและสนใจลงทุนดาเนินการ
ศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์

๒
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ กลุ่มเป้ าหมาย:ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ประกอบการ/นัก
ธุ ร กิ จ ที่ ส นใจลงทุ น ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ชายแดน ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 หรือกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
๓.๒ ผู้มีส่วนได้เสีย: ๔. ขอบเขตและหน้าที่ของที่ปรึกษา
การดาเนินงานโครงการจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้หรือความคุ้มค่าในการลงทุนทางการเงิน และ
ทางเศรษฐกิ จ ของการจั ด ตั งศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ าชายแดน (Destitution Center :DC) ของกลุ่ ม จั งหวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ตลอดจนทางเลือกอื่นๆในการตัดสินใจลงทุน รายได้ที่คาดว่า
จะได้รับอนาคต และประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้าง ประมาณการณ์ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ และ
สรุปผลการศึ กษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุ น โดยใช้ เครื่ องมื อต่ าง เช่ น Net Present Value : NPV , B/C Ratio
,Financial Internal Rate of Return และ Economic Internal Rate of Return เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในปีถัด
4.1 หน้าที่ประสานงาน เตรียมการ และบริหารโครงการ
4.๑.๑ จัดให้มีผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ประสานงานอย่างน้อย 8 คน เพื่อรับผิดชอบ
ประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอดเวลา
4.๑.2 ประสานงานการประชุม เพื่อชีแจ้งผลการศึกษาจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ แก่คณะกรรมการ/คณะทางานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา กลุ่ม นครชัย
บุรินทร์
4.๑.3 จัดประชุมเพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาจัดตังศูนย์ก ระจายสินค้า
ชายแดนของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ แก่คณะกรรมการ/คณะทางานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ รวมทังให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความสาเร็จของโครงการ
4.2 แนวทางการดาเนินงานดังนี้
4.๒.๑ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันด้านการค้า การลงทุน และสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กับประเทศเพื่อนบ้าน
4.๒.2 การศึกษาแนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของ
ศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของจังหวัดแนวชายแดนอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ เช่น จังหวัด
หนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เป็นต้น ซึ่งในการดาเนินการศึกษาในขันนี
(๑) ที่ปรึกษาลงพืนที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านโครงสร้าง รูปแบบ และแนวทางหรือมาตรการ
ในการเชื่อมโยงและการส่งเสริมการให้บริการ รวมทังข้อมูลความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค ทังในขันปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ
(๒) ที่ปรึกษาจะต้องจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ การจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประสบความสาเร็จ ให้แก่ ตัวแทนภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจของกลุ่มนครชัยบุรินทร์

๓
(๓) ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดหนองคาย หรือจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนภาครัฐ
องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการของกลุ่มนครชัยบุรินทร์
4.2.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตังศูนย์ก ระจายสินค้าชายแดนของกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ ในพืนที่ที่มีศักยภาพ ได้แก่
(1) การออกแบบทางด้านวิศวะกรรมศูนย์กระจายสินค้าชายแดน
(2) การศึกษา วิเคราะห์ทางการตลาด
(3) การศึกษา วิเคราะห์ทางการบริหารจัดการ ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(4) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน/ทางเศรษฐกิจ
(5) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Sensitivity Analysis)
(6) การวิเคราะห์และนาเสนอพืนที่ที่เหมาะสมในการดาเนินการจัดตังศูนย์กระจายสินค้า
ชายแดนของกลุ่มนครชัยบุรินทร์
4.๒.4 รายงานการศึกษาจัดตังศูนย์ก ระจายสิ นค้าชายแดนของกลุ่ ม นครชั ยบุริน ทร์ฉบั บ
สมบูรณ์ (Final Report) โดยจัดส่งรายงานจานวน ๑๐0 เล่ม พร้อม DVD ข้อมูล จานวน ๑๐0 แผ่น
๕.วงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร
วงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร รวมทังสิน จานวน 5,0๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
๖. วันที่กาหนดราคากลาง
๖.๑ กาหนดราคาวันที่ - พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558
๖.๒ สรุปรวมราคากลางเป็นเงินทังสิน จานวน 5,0๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
๗. ค่าตอบแทนบุคลากร
7.1 ค่าตอบแทนบุคลากร จานวน ๒,๓9๕,000บาท(สองล้านสามแสนเก้า หมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ประกอบด้วย
ลาดับ
ที่

1
2
3

ตาแหน่ง

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
รวมข้อค่าจ้างบุคลากร

หน่วย

คน
คน
คน

จานวน

1
4
4
9

ประสบ

จานวน

จานวน

การณ์
(ปี)

เดือน

คนเดือน

11-20
11-20
5-10

9
9
9

9
36
36

อัตรา
ค่าจ้าง
(บาท/
เดือน)

จานวนเงิน
(บาท)

๔5,000
๔๐5,000
๓5,000
๑,๒๖๕,000
20,000
720,000
๒,๓9๕,000

๔
7.2 การศึกษาดูงานการจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประสบ
ความสาเร็จ เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดหนองคาย หรือจังหวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการของกลุ่มนครชัยบุรินทร์
ลา
ดับ
ที่
1
2
3
4
5
7
8

รายการ

ค่าห้องประชุม (1 ห้อง X 3 วัน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน X ๒ มือ x ๓ วัน x ๓ ครัง)
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (30 คน X ๑ มือ x ๓ วัน x ๓ ครัง)
ค่าเช่ารถบัส รวมค่านามัน (1 คัน x ๓ วัน x 3 ครัง)
ค่าที่พัก (30 ห้อง x ๒ คืน x 3 ครัง)
ค่าตอบแทนผู้เข้าศึกษาดุงานและการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล
อื่นๆ

หน่วย

จานวน

ห้อง-วัน
คน-มือ
คน-มือ
คัน-วัน
ห้อง-วัน
คน-ครัง

1

3

๓๐
๓๐
๓

๑๘
๙

30
30

๖
๙

3

ราคา/
หน่วย
(บาท)
6,000
100
350
25,000
1,200
1,000
10,000

จานวนเงิน
(บาท)

18,000
๕๔,000
๙๔,๕00
๒๒5,000
๒๑๖,000
๒๗0,000
10,000

๘๘๗,๕00

7.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ ในพืนที่ที่มีศักยภาพ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
การออกแบบทางด้านวิศวะกรรมศูนย์กระจายสินค้าชายแดน
การวิเคราะห์ทางการตลาด
การวิเคราะห์ทางการบริหารจัดการ ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Sensitivity analysis)
การจัดประชุมเพื่อนาเสนอพืนที่ที่เหมาะสมในการดาเนินการจัดตังศูนย์
กระจายสินค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

รวม

หน่วย
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
ครัง

จา
นวน

ราคา/
หน่วย
(บาท)

2
2
2
1
1

๓๐0,000
2๕0,000
2๕0,000
200,000
200,000

จานวนเงิน
(บาท)
๖๐0,000
๕00,000
๕00,000
200,000
200,000
2,000,000

7.4 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
7.5 คุณสมบัติที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ 1 คน
คุ ณ วุ ฒิ : ไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาโท ในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ต้ อ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์ ด้านการศึก ษา วิเคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ หรือความคุ้ มค่ าของโครงการ (Feasibility Study
Project Analysis) และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงการค้า การลงทุนชายแดนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ทัง 20 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 11 - 20 ปี
นักวิจัย 4 คน
คุ ณ วุ ฒิ : ไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ต้ อ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์การศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ หรือความคุ้มค่าของโครงการ (Feasibility Study Project
Analysis) และมีค วามรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ และเชื่ อมโยงการค้า การลงทุ น ชายแดนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ทัง 20 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 11 - 20 ปี

๕
ผู้ช่วยนักวิจัย 4 คน
คุณ วุฒิ : ไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรี ในสาขาที่ เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ และเชื่อมโยงการค้า การลงทุนชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และสารวจรวบรวม
ข้อมูลทังปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับ นโยบายและยุทธศาสตร์ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาสภาพใน
ปัจจุบันด้านการค้า การลงทุน และสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่น้อยกว่า 5 - 10 ปี
7.6 จานวนที่ปรึกษา เฉพาะบุคลากรหลัก 1 คน และบุคลากรสนับสนุน จานวน 1 คน
8. ค่าใช้จ่ายตรง
8.1 การส ารวจรวบรวมข้ อ มู ล ทั งปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ยภู มิ เกี่ ย วกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาสภาพในปัจจุบันด้านการค้า การลงทุน และสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กับประเทศเพื่อนบ้าน
ลาดับที่

รายการ

หน่วย

จานวน

1

ค่าติดต่อประสานงาน สื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรวบรวมข้อมูลนโยบายและ
ยุทธศาสตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาสภาพใน
ปัจจุบันด้านการค้า การลงทุน และสินค้าที่มีศักยภาพ
(ประกอบไปด้วย ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ ัก ค่าเบียเลียง) ของ
นักวิจัย 4 คน และผู้ช่วยวิจัย 4 คน รวม 8 คน คนละ
4 วันต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน = 12 วัน
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าเบียเลียง
ค่าถ่ายสาเนาเอกสาร
ค่าเอกสารและวัสดุสานักงาน
การจัดทาเบืองต้น (Inception Report) พร้อม DVD
อื่นๆ

เดือน

3

-

คน-วัน
คน-วัน
คน-วัน
เดือน
เดือน
เล่ม

8
8
8
3
3
50

12
12
12
-

2

3
4
5
๖
รวม

ราคา/หน่วย จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
10,000
30,000

1,000
500
240
10,000
20,000
500

96,000
48,000
23,040
30,000
60,000
25,000
๑๐,๐๐๐
3๒2,040

8.2 การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านรูปแบบการดาเนินงาน
ของศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของจังหวัดแนวชายแดนอื่นๆ รวมทังหมด 32๓,๙๖๐ บาท

๖
8.2.1 การลงพื นที่ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในด้ า นโครงสร้าง รูป แบบ และแนวทางหรื อ
มาตรการในการเชื่อมโยงและการส่งเสริมการในบริการ SMEs รวมทังข้อมูลความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค
ทังในขันปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ลาดับ
รายการ
หน่วย จานวน
ราคา/
จานวน
ที่
หน่วย
เงิน
(บาท)
(บาท)
1
ค่าติดต่อประสานงาน สื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ ค่า เดือน 2 ๕,000
๑0,000
ไปรษณีย์)
2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการรวบรวมข้อมูลใน
ด้านโครงสร้าง รูปแบบ และแนวทางหรือ
มาตรการในการเชื่อมโยงและการส่งเสริมการใน
บริการ SMEs รวมทังข้อมูลความต้องการ ปัญหา
และอุปสรรค (ประกอบไปด้วย ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ค่าเบียเลียง) ของนักวิจัย 4 คน และผู้ช่วย
วิจัย 4 คน รวม 8 คน คนละ 4 วันต่อเดือน เป็น
เวลา 2 เดือน = 8 วัน
1,000
64,000
คน-วัน 8 8
- ค่าที่พัก
500
32,000
คน-วัน 8 8
- ค่าพาหนะ
240
15,360
คน-วัน 8 8
- ค่าเบียเลียง
3
ค่าถ่ายสาเนาเอกสาร
เดือน 2 ๑๐,000 ๒0,000
4
20,000
40,000
ค่าเอกสารและวัสดุสานักงาน
เดือน 2 รวม

๑๘๑,๓๖๐

8.2.2 การจัดสัมมนาให้ความรู้ การจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
แก่ ตัวแทนภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ราคา/ จานวน
ลาดั
จานว
หน่วย
เงิน
รายการ
หน่วย
บที่
น
(บาท) (บาท)
1 ค่าห้องประชุมรวมทังอุปกรณ์เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ (1 ห้อง X 1 ห้อง-วัน 1 1 20,00
20,000
0
วัน)
2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม (40 ชุด)
40 1 300
12,000
ชุด
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน X 2 มือ)
คน-มือ 40 2 300 12,000
4 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (40 คน X 1 มือ)
คน-มือ 40 1 500 20,000
5 ค่าเบียเลียงสาหรับผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษาช่วยงาน 5 คน (5 คน คน-วัน 5 2 180
1,800
x 2 วัน)
6 ค่าเดินทางสาหรับผู้เข้าสัมมนา
40 1 1,000
40,000
คน
7 ค่าตอบแทนผู้เข้าสัมมนาในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล
40 1 1,000
40,000
คน
8 อื่นๆ
6,800
รวม
142,600
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8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการศึกษาของโครงการ
ลาดับ
ที่
1
2
3
รวม

รายการ
รายงานความก้าวหน้าครังที่ 2 (Interim Report 2)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report 3)
ค่าจัดทา DVD

หน่วย
เล่ม
เล่ม
ชุด

ราคา/
หน่วย
(บาท)

จานวน
50
100
150

-

๓๓0
๔00
100

จานวน
เงิน
(บาท)
๑๖,๕00
๔0,000
15,000
๗๑,๕00

หมายเหตุ ค่าตอบแทนบุคลากร(ข้อ 7) และค่าใช้จ่ายตรง(ข้อ 8) สามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ
9. เงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา
9.๑ ผู้ว่าจ้าง ต้องการให้ ที่ปรึกษาดาเนินการอย่างมีจรรยาบรรณสูงสุดในช่วงเวลา การ
คัดเลื อกที่ป รึกษาและการดาเนิ น ภารกิจตามสั ญ ญาว่าจ้าง ตามนโยบายดังกล่ าวผู้ ว่าจ้างมีสิ ทธิที่จะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา หากพบว่าที่ปรึกษามีการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี
 “การกระทาที่ไม่สุจริต ” ได้แก่ การเสนอ การให้ การรับ หรือเรียกร้องสิ่งมีค่า เพื่อ
ชักจูงโน้มน้าวการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดเลือก หรือในการดาเนินการตามสัญญาว่าจ้าง
 “การฉ้อฉล” ได้แก่ การให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่มีเจตนาชักจูงให้เกิดความเข้าใจผิดที่มี
การโน้มน้าวต่อกระบวนการคัดเลือกหรือการดาเนินการในสัญญาว่าจ้าง อันทาให้เกิดความเสียหายต่อการฉ้อฉล
ยังรวมถึงการกระทาอันเป็นการสมรู้ร่วมคิดในบรรดาที่ปรึกษาทังหลายก่อน หรือหลังการยื่นข้อเสนอ เพื่อการตัง
ราคาในระดับที่ไม่เหมาะอันจะทาให้ผู้ว่าจ้างสูญเสียประโยชน์อันพึงได้จากการแข่งขันกันอย่างเสรี และเปิดเผย
9.๒ ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ในกรณีที่ที่ปรึกษาไม่ดาเนินการตาม
สัญญาที่กาหนด
9.๓ หากที่ปรึกษาไม่เข้าปฏิบัติงานติดต่อกันนานตังแต่ ๑ เดือน หรือ ๔ สัปดาห์ โดยไม่
มีเหตุผลอันควร หรือไม่แจ้งให้สานักงานพาณิชย์ จังหวัดทราบเหตุผล ถือว่าเป็นการจงใจละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งยกเลิกการเป็นที่ปรึกษา และมีสิทธิ์ส่งทีมที่ปรึกษาอื่นเข้าไปปฏิบัติงานแทน
10. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
10.๑ เป็ น สถาบั น การศึ กษา ภายใต้ การดาเนิ น งานของศู นย์ ป ฏิ บั ติก ารร่ว มกลุ่ ม จังหวัด
(Regional Operation Center : ROC ) ซึ่งได้มีการลงนามเซ็นสัญญา MOU กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงตอนล่าง 1 หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ในพืนที่ ที่มี
ผลงานและมีประสบการณ์ มีความชานาญเฉพาะ ด้าน มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในด้านการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวค้าชายแดน
และหรือศูนย์กระจายสินค้าชายแดน
10.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถูกทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี

๘
10.3.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ารับเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) ต้องไม่ตกอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
10.3.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จั ด ซื อจั ด จ้ างด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Government Procurement: e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
10.3.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทังนี ส านักงานพาณิ ช ย์ จังหวัดสุ รินทร์ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ
บุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญา ที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนันจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
11. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ภายใน 21๐ วั น นั บ จากวั น ลงนามในสั ญ ญาจ้ า ง
12. วิ ธี ก ารจั ด จ้ า ง
12.1 จัดจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ
12.2 เป็ น สถาบั น การศึ ก ษา ภายใต้ก ารดาเนิ น งานของศู น ย์ป ฏิ บั ติก ารร่ว มกลุ่ มจั งหวั ด
(Regional Operation Center : ROC ) ซึ่งได้มีการลงนามเซ็นสัญญา MOU กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงตอนล่าง 1 หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยในพืนที่
13. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ครั้ งที่ ๑ ภายหลั งการลงนามในสั ญ ญา 9๐ วัน โดยที่ ป รึ กษาจะต้ อ งจั ด ส่ งรายงานเบื องต้ น
(Inception Report) การรวบรวมข้อมูล ปฐมภู มิและทุ ติยภูมิเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาสภาพในปัจจุบันด้านการค้า การลงทุน และสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กับประเทศเพื่อนบ้าน
ครั้งที่ ๒ ภายหลังการลงนามในสัญญา ๑5๐ วัน โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งรายงานฉบับกลาง
(Intern Report) การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านรูปแบบการดาเนินงานของ
ศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของจังหวัดแนวชายแดนอื่นๆ เช่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
นครพนม เป็ น ต้น ซึ่งในการดาเนิ น การศึกษาในขันนี (1) ที่ ป รึกษาลงพืนที่ เพื่ อเก็บ รวบรวมข้อมู ล ในด้าน
โครงสร้าง รูปแบบ และแนวทางหรือมาตรการในการเชื่อมโยงและการส่งเสริมการให้บริการ SMEs รวมทัง
ข้อมูลความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค ทังในขันปฐมภูมิและทุติยภูมิ (๒) ที่ปรึกษาจะต้องจัดสัมมนาให้
ความรู้ การจั ด ตั งศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ าชายแดนกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน แก่ ตั ว แทนภาครัฐ องค์ ก รเอกชน
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (๓) ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการศึกษา
ดูงานการจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดหนองคาย หรือจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนภาครัฐ องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการของกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
ครั้ งที่ ๓ ภายหลั งการลงนามในสั ญ ญา 21๐ วัน โดยที่ ป รึกษาจะต้อ งจั ดส่ งรายงานฉบั บ
สมบูรณ์ (Final Report) การศึกความเป็นไปได้ในการจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดนคร
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ชัยบุ ริน ทร์ ฉบั บ สมบู รณ์ จานวน 100 เล่ม DVD ข้อมูล จานวน 100 แผ่ น จัดส่ งให้ แก่คณะกรรมการ/
คณะทางานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
สาหรับเอกสารภายในรายงานแต่ละฉบับ จะถือว่าสมบูรณ์หรือไม่นัน ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของที่
ปรึกษา ถึงความครบถ้วนของเนือหา และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ แต่ทังนีจะต้องได้รับความเห็น
ของคณะกรรมการ/คณะทางานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสาคัญ
๑4. การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา
งวดที่ ๑ กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 3๐ ของเงินค่าจ้างทังหมด เป็นเงินจานวน 1,50๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายหลังที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ที่มีผลงานครบถ้วน
ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามขอบเขตของงานตามข้อ 4.๒.๑ และมีการตรวจรับงานโดย
คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย
งวดที่ ๒ กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 4๐ ของเงินค่าจ้างทังหมด เป็นเงินจานวน 2,๐0๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ภายหลังที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ที่มีการดาเนินงานครบถ้วน
ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามขอบเขตของงานตามข้อ 4.๒.2 และมีการตรวจรับงานโดย
คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย
งวดที๓่ กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 3๐ ของเงินค่าจ้างทังหมด เป็นเงินจานวน 1,50๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายหลังที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ที่มีผลการดาเนินงาน
ครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามขอบเขตงานตามข้อ 4.๒.3และข้อ 4.๒.๔ และมีการ
ตรวจรับงานโดยคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย
๑5. ค่าปรับ
ในกรณี ที่ ผู้ รับ จ้ างผิ ดสั ญ ญาอันเนื่ องมาจากไม่ส ามารถปฏิ บัติงานให้ ส าเร็จลุ ล่ ว งไปตาม
ระยะเวลาที่สินสุดสัญญาที่กาหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของ
ราคาค่าจ้าง จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสินตามสัญญา
๑6. การจัดทาข้อเสนอค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการศึกษา
จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
รายละเอียดในหั วข้อนีถือเป็นสาระสาคัญ หน่วยงานที่ป รึกษาจะต้องเสนอโครงการตาม
รายละเอีย ดการเสนอโครงการในข้อนี อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการจัดจ้างที่ป รึกษาสงวนสิ ทธิที่จะไม่
พิจารณาข้อเสนอที่ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามรายละเอียดการเสนอโครงการนี
ผู้ที่สนใจเสนอราคา ให้ส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม
การศึกษาจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาฯ โดยแยกเป็น ๓ ซอง ประกอบด้วย
(๑) ซองเอกสารหลักฐาน
จานวน ๑ ชุด
(๒) ซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน ๕ ชุด
(๓) ซองข้อเสนอด้านราคา
จานวน ๑ ชุด
ซึ่งการจัดทา ข้อเสนอโครงการต้องประกอบด้วยเนือหา ดังนี
16.๑ ซองเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ปรึกษาต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบืองต้น โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
๑) เป็นสถานศึกษา ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐
๒) รายชื่อที่ปรึกษา คุณวุฒิ ผลงานและประสบการณ์
๓) หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
มอบให้บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน
๑6.๒ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ปรึกษาต้องจัดทาข้อเสนอทางด้านเทคนิคอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสาคัญต่างๆ
ดังนี
1) รายละเอียดแนวทางการดาเนินงานและวิธีการของแผนงานตามข้อกาหนด
ขอบเขตของงาน
2) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานของแผนงานแต่ละขันตอนที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินการ (Time Schedule) ในลักษณะเป็นตารางเวลากับงานให้มี
ความสัมพันธ์กันเป็นช่วงๆตามลาดับความสาคัญของงานพร้อมคาอธิบาย
ประกอบทุกงานตามหลักวิชาการ
3) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานโดยจัดทารายละเอียดที่จะดาเนินการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของแต่ละคน เป็นจานวน คน-เดือน (Man-Month)
4) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจะเสนอข้อเสนอเพิ่มเติมอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดขอบเขตของงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างได้
๑6.๓ ซองข้อเสนอด้านราคา
ที่ปรึกษาต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาตลอดระยะเวลาดาเนินการ โดยต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี
1) ค่าตอบแทนของบุคลากรแต่ละคน
2) ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่างๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าสารวจ ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าอุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๑7. การยื่นข้อเสนอโครงการ
ที่ปรึกษาสามารถยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม
การศึกษาจัดตังศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยข้อเสนอทุกซองจะต้องปิดผนึกให้
เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เขียนชื่อโครงการที่
ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน
18. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
คณะกรรมการดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา จะพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคตลอดจนการ
น าเสนอที่ เป็ น ไปตามข้อกาหนดการจ้ าง ที่ให้ ประโยชน์สู งสุ ดต่อ ส านั กงานพาณิ ช ย์ จังหวัดสุ รินทร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี
 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับ TOR 30 คะแนน
 ขันตอนแผนการดาเนินงานของการดาเนินโครงการ
30 คะแนน
 ประสบการณ์และผลงานในอดีต
20 คะแนน
 โครงสร้างของทีมที่ปรึกษา
20 คะแนน
คณะกรรมการดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา จะพิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคทุกราย
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค ดังกล่าวข้างต้น และจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ ยื่น

๑๑
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีคะแนนเกิน ร้อยละ 80 และพิจารณาคัดเลือกรายที่ให้ประโยชน์ต่อทางราชการดีที่สุด
(ราคาต่าที่สุ ด ) และเจรจาต่ อรองให้ ได้ราคาที่ เหมาะสม และหลั งจากที่ ส านั กงานพาณิ ช ย์ จังหวัดสุ ริน ทร์
ตัดสินใจทาสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาแล้ว สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
จะส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง
๑9. กาหนดการยื่นข้อเสนอและเปิดซอง
๑9.๑ ก าหนดยื่ น ซองเอกสารหลั ก ฐาน ข้ อ เสนอด้ านเทคนิ ค และข้ อ เสนอด้ านราคา
ตังแต่บัดนีจนถึงวันที่ - ณ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ (ในวันและเวลาราชการ)
๑9.๒ กาหนดเปิดซองและพิจารณาข้อเสนอ ในวันที่ - ณ สานักงานพาณิ ชย์จังหวัด
สุรินทร์
20. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
21. สถานที่ติดต่อ
ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เสนอข้อเสนอโครงการ (Proposal) พร้อมรายละเอียด
โครงการแล้วใส่ซองปิดผนึกและซองข้อเสนอด้านราคาพร้อมเขียนข้อความว่า “ข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการ
พัฒ นาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการศึกษาจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์”
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
อาคารสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ชัน 2
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 0-4453-1440
โทรสาร: 0-4451- 4994
๒2. ข้อสงวนสิทธิ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกที่ปรึกษา โดยพิจารณาตาม
ข้อเสนอ และความเหมาะสมกับลักษณะของงาน ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิอื่นๆ ตามรายละเอียด
ดังนี
๑) ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากรหลั ก ตามที่ ร ะบุ ไว้ ในข้ อ เสนอ ทั งนี เพื่ อ
ประโยชน์ของราชการเป็นสาคัญและที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข
๒) เอกสาร/ข้อมูล/ผลงานต่างๆ ทางวิชาการที่รวบรวม ทังในรูปเอกสารและ CD-ROM
เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง
ทั้งนี้ให้ยึดถือเอกสารประกอบในแต่ละแผนงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
…………………………………………………..

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ ...............
ชื่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมการกระจายสินค้าในภูมิภาคสู่อาเซียน
วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการค้ า การลงทุ น การค้ า ชายแดน
ระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน.
กลยุทธ์ การพัฒนาระบบ Logistics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานทีต่ ิดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา:
การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC) ท าให้เศรษฐกิจ ของไทยขยายตัว เพิ ่ม มากขึ ้น
การค้าชายแดนถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาและขยายตัวเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และจาก
นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้น ในการผลักดัน ให้ป ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอินโดจีนนั้นที่ผ่านมาจังหวัด สุรินทร์ ได้ดาเนินกิจกรรมเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้ า
การลงทุนและการท่องเที่ยวกับ ประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัด กลุ่มจังหวัดและทุกจังหวัด
ทั่ว ประเทศ ในลักษณะของจัด งานแสดงและจาหน่ายสิน ค้า การจัดกิจกรรมจัด ทาข้อตกลงสินค้าเกษตร
(Contract Farming) และการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยาย
ช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ สานต่อความเชื่อมั่นระหว่างกันของผู้ประกอบการ และเสริมสร้างโอกาส
ทางการค้า การลงทุน และการท่อ งเที ่ย วน ามาซึ ่ง การสร้า งเครือ ข่า ยและความสัม พัน ธ์อ ัน ดีร ะหว่า ง
ผู้ประกอบการ
นอกจากกิจ กรรมดัง กล่า วข้า งต้น การจัด ให้ม ีศูน ย์ แ สดงและกระจายสิน ค้า (Distribution
Center: DC) ยังเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้การดาเนินการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยศูนย์แสดง
และกระจายสินค้า (DC) มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในฐานะเป็นกิจกรรมในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
และทาให้ระบบการกระจายสิน ค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ประกอบกับ ไทยมีจุดแข็งที่
สามารถทาตลาดเชิงรุกด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากการขนส่งทางถนนถือเป็นโหมดการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของไทย
และมีผู้ประกอบการขนส่งจานวนมาก ทาให้การแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งทาง

ถนนไทยถูกกว่าประเทศในภูมิภาค ไทยจึงมีความได้เปรียบและโอกาสในการทาตลาดเชิงรุกด้านโลจิสติกส์
ด้วยปัจจัยเอื้ออานวยในการขนส่ง และศูนย์แสดงและกระจายสินค้า นามาซึ่งการเป็นศูนย์กลางขนส่งในระดับ
ภูมิภาคเชื่อมโยงสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน
1.2 สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ:
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ศู น ย์ แ สดงและกระจายสิ น ค้ าภายในประเทศจะตั้ งอยู่ ต ามเส้ น ทางขนส่ งหลั ก
สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟ หรือเชื่อมโยงกับการขนส่งทางแม่น้าหรือท่าเรือชายฝั่ง เนื่องจากศูนย์ แสดง
และกระจายสิ น ค้ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การขนส่ งที่ เรี ย กว่ า Multimodal Transport ซึ่ งก็ คื อ การขนส่ ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่ต้องมีการเปลี่ยนประเภทพาหนะขนส่ง
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการตั้งศูนย์แสดงและกระจายสินค้า (DC) โดยมี
เส้นทางขนส่งหลักที่เชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟ และสามารถเชื่อมต่อไปยังชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในระยะทางไม่ไกล อีกทั้งมูลค่าและปริมาณการค้าชายแดนกับกัมพูชาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็น
ถึงอุปสงค์ของผู้ประกอบการในการใช้บริการขนส่งสินค้าไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ ในทางปฏิบัติในปัจจุบันผู้ประกอบการแต่ละสถานประกอบการต่างส่งออกสิ นค้าไปยังประเทศเพื่อน
บ้านเอง ซึ่งจะพบปัญหาในการค้าต่างกันออกไป ดังเช่น การส่งออกปุ๋ยชีวภาพ ผู้ประกอบการรายย่อยต้องรอ
ให้มีความต้องการซึ้อเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าระวางสินค้าในการจ้างบริษัทขนส่ง ในขณะที่ผู้ประกอบการราย
ใหญ่สามารถ ส่งสินค้าได้รวดเร็วกว่าเพราะคุ้มค่าระวาง การรอความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยทาให้
เกิ ดความล่ าช้ า สู ญ เสี ย โอกาสในการท าธุรกิ จระหว่างกั น การจัด ตั้ งศู น ย์ แสดงและกระจายสิ น ค้ าจึงเป็ น
สิ่งจาเป็นในการรวบรวมสินค้า พร้อมทั้งลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการอีกด้วย
1.3 ความเร่งด่วน:
จังหวัดสุรินทร์ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดทาข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) และการ
จั บ คู่ ธุ ร กิ จ (Business Matching) นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็ น ต้ น มา โดยมี ก ารค้ า ขายเกิ ด ขึ้ น จริ ง ใน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ขนส่งสินค้าจานวนมาก ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญหนึ่งเนื่องมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่
มีต้นทุนการขนส่งที่ต่า ส่วนผู้ประกอบการที่เป็น SMEs แม้มีอุปสงค์ในการซื้อสินค้าไทยจากกัมพูชา แต่มักจะ
พบปัญหาในการจัดส่งสินค้าและการจัดการในการผ่ านแดน เพราะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกนาเข้า
รายใหม่ ดังนั้น หากมีศูนย์แสดงและกระจายสินค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ที่เป็นจุดรวบรวมสินค้าไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นจุดรวบรวมสินค้าขาเข้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน จะทาให้เกิดโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น นาไปสู่การส่งเสริมให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นรากฐานในการจัดทาศูนย์แสดงและกระจาย
สินค้า จึงควรมีการศึกษาการจัดตั้งศูน ย์แสดงและกระจายสินค้าชายแดน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ประเมินความคุ้มค่าว่ากลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจังหวัดสุรินทร์จะได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ
ด้านใดบ้ าง ในทางกลับ กัน การเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการจัดตั้งศูนย์ฯ จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
จังหวัดสุรินทร์ จาเป็นต้องรู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อจะได้เตรียมพร้อมในการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมในการ
จัดตั้งศูนย์ฯ ต่อไป

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:
2.1.1 เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ สดงและกระจายสิ น ค้ า ชายแดนช่ อ งจอม
(Chongchom Distribution Center: CDC) โดยแสดงให้ เห็ นถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบของ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมจะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว
2.1.2 เพื่อให้ได้ผลการศึกษา ในการนาไปการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาดาเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ฯในขั้นตอนต่อไป
2.1.3 เพื่อเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคส่ วนต่างๆ ให้ ตระหนักถึงประโยชน์
ตลอดจนผลกระทบในการจัดตั้งศูนย์ฯ
2.2 ลักษณะโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปีเริ่มต้นปี ตุลาคม 2559สิ้นสุดปี กันยายน 2560
2.5 สถานที่ดาเนินโครงการ :จังหวัดสุรินทร์
3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 กลุ่ ม เป้ า หมาย: ผู้ ป ระกอบการทั้ งในจังหวั ด และกลุ่ ม จั งหวัด ผู้ ส่ งออกและน าเข้ าสิ น ค้ ากั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย: หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมและ
สังคมโดยรวม
4 เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ผลการศึกษาวิเคราะห์ในการจัดตั้งศูนย์แสดง
และกระจายสินค้าช่องจอม (Chongchom
Distribution Center: CDC)

หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี2560
ชุด

-

-

1

4.2 ผลผลิต :
ผลการศึกษาวิเคราะห์ในการจัดตั้งศูนย์แสดงและกระจายสินค้าชายแดนช่องจอม (Chongchom
Distribution Center: CDC)
4.3 ผลลัพธ์:
4.3.1 ใช้เป็ น เครื่องมือในการตัดสิ นใจหรือความคุ้มในการลงทุนในการจัดตั้งศูนย์แสดงและ
กระจายสินค้าชายแดนช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

4.3.2 กลุ่ มเป้ าหมาย และผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย เกิดความรู้ความเข้าใจประโยชน์ที่ คาดว่าจะด้รับ
ตลอดจนผลกระทบในการจัดตั้งศูนย์ฯ
4.4 ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1) ผู้ประกอบการ และนักลงทุนมีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ และแสวงหาความร่วมมือที่ทา
ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการลดลง นาไปสู่ผลกาไรที่มากขึ้น
2) เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
เชิงลบ : 5 แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ก.ย.– ธ.ค.59 ม.ค.- มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค. - ก.ย. 60
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาการจัดตั้งศูนย์แสดงแล
กระจายสินค้าชายแดน
(Chong jom Distribution Center : CDC)
1.1 จัดตั้งคณะทางานกากับติดตามการ
ดาเนินงานศึกษาการจัดตั้งศูนย์แสดงและ
กระจายสินค้าช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ (Chongchom Distribution Center:
CDC)
1.2 กาหนดขอบเขตและกรอบการศึกษาในการ
จัดตั้งศูนย์แสดงและกระจายสินค้าช่องจอม
(Chongchom Distribution Center: CDC)
1.3 ส ารวจและศึกษาพื้น ที่เพื่ อรวบรวมข้อมู ล
ต่ า งๆในการจั ด ท าสรุ ป รายงานผลการศึ ก ษา
วิเคราะห์ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าช่องจอม
(Chongchom Distribution Center: CDC)
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ และการเงิน ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
1.5 การจัดทารายงานในการศึกษาวิเคราะห์การ
จัดตั้งศูนย์แสดงและกระจายสินค้าช่องจอม
(Chongchom Distribution Center: CDC )

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ

ก.ย.– ธ.ค.59

ม.ค.- มี.ค. 60

เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค. - ก.ย. 60

จานวน 1 ชุด
6. วิธีการดาเนินการ  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
7. วงเงินของโครงการ จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
5,000,000
5,000,000

เงินนอกงบประมาณ

8. ความพร้อมของโครงการ
8.1 พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
8.3 ความพร้อมของบุคลกร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ

 บุคลากรมีประสบการณ์
 เครือ่ งมือดาเนินการ

 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
8.6 ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
9. วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
9.1 ส่งเสริมให้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมศึกษาในการจัดตั้งศูนย์แสดงและกระจายสินค้าช่องจอม (Chongchom Distribution Center: CDC)
เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานกิจกรรมซึ่งนาไปสู่รูปธรรมอย่างยั่งยืน
9.2 จัดให้มีการติดตามทบทวนผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการจัดทาแผนงาน/แนว
ทางแก้ไขปัญหารองรับในกรณีที่เกิดอุปสรรคระหว่างการดาเนินกิจกรรม
10 ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด
ระบบโลจิสติกส์ของไทยขาดการเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกันแม้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างมี บทบาทเกี่ยวข้องกับ โลจิส ติกส์ แต่กลับ มุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ทางกายภาพ เช่น
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ วยงานเพื่ อลดต้น ทุน -ลดขั้น ตอนด้านเอกสาร เพิ่ ม
ศักยภาพบุคลากร ลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ไม่เอื้ออานวย เป็นต้น อาจทาให้การศึกษาความเป็นไปได้ฯ
อาจใช้เวลานาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน

11 แนวทางแก้ไข

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้เตรียมการแก้ปัญหาความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้ วยการวางแผนขอบเขตการศึ กษาให้ ชั ดเจนและครอบคลุ มประเด็ นส าคั ญ พร้ อมทั้ งเตรี ยมประสานงานทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ ได้รับความร่วมมือทางด้านข้อมูลหรือข้อคิดเห็ นที่จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดใน
การศึกษาความเป็นไปได้ฯ

----------------

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ............
ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน
วงเงิน : ๒42,377,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และระบบโลจีสติกส์
สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชยั ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
๑. หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบกที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ ๒ ด้าน คือ ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
เที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ ข้อ ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติอย่างชัดเจน และด้านการส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อ ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบ โลจิสติกส์จากฐานการผลิต
ในชุ ม ชนสู่ แ หล่ ง แปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทั้ ง ภายในประเทศและเชื่ อ มโยงกั บ อาเซี ย นเพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภ าพของ
ผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆภายในประเทศด้วย
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
๑) สภาพปัญหา :
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลั กษณ์ ป ระจาถิ่น คือ แหล่ งท่ องเที่ยวอารยธรรมขอม ซึ่งในพื้น ที่กลุ่ ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่าง ๑ มีโบราณสถานอารยธรรมขอมกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้ง ๔ จังหวัด การจะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
แห่งเข้าด้วยกัน จาเป็นต้องอาศัยเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเป็นหลัก โดยใช้ทางหลวงสายหลักที่รับผิดชอบ
โดยกรมทางหลวง, ทางหลวงสายรองที่รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบท และทางหลวงสายย่อย (ทางหลวง

ท้ อ งถิ่ น ) ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เชื่ อ มประสานเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มโยง
และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอารยธรรมของของท้องถิ่น ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวโดย
ส่วนใหญ่อยู่ ในความรับ ผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น จากการประกาศพระราชกฤษฏีกา การปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการโอนภารกิจด้านถนนให้ องค์กรปกครองท้องถิ่นกากับดูแลและ
บารุงรักษา ซึ่งคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศรับมอบโอนภารกิจดังกล่าว
โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จึงทาให้การถ่ายโอนภารกิจด้านเส้นทางการคมนาคมดังกล่าวมีเส้นทางที่จะต้องดูแล
และบ ารุ งรั ก ษา เมื่ อองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รับ โอนเส้ น ทางแล้ ว ต้ อ งวางแผนการบ ารุงรักษาโดยใช้
งบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง โดยข้อเท็จจริงแล้วยังไม่
เพียงพอต่อการดาเนินงาน ด้วยเหตุดังกล่าว หน่วยงานหลักจึงมาสามารถเข้าดาเนินการพัฒนา และบารุงรักษา
เส้นทางดังกล่าวได้
๒) ความต้องการ :
เส้ น ทางคมนาคมเข้ า สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ แต่ละแห่งเข้าด้วยกัน ยังมีความจาเป็นต้องได้รับการดูแลและบารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
ความเร่งด่วน : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่ อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนในการดาเนินการของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้าน ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 สนั บ สนุ น ระบบการคมนาคมขนส่งให้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทั้งของประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้
2.1.2 เป็นโครงการปลายน้าที่เอื้อต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ทั้ง ๓ ด้าน
(๒.๒) ลักษณะของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ สิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๖๐
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
2.5.1 ถนนสาย บ้านโคกเมือง – ภูเขาไฟปลายบัด ตาบลโคกเมือง อาเภอประโคนชัย จังหวัด
2.5.2 ถนนสาย อาเภอห้วยราช – บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.3 ถนนสาย อาเภอบ้านกรวด – ปราสาทหินเมืองต่า ตาบลเขาคอก อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

2.5.4 ถนนสาย อ่างเก็บน้าลานางรอง – อ่างเก็บน้าลาจังหัน – อ่างเก็บน้าลาปะเทีย
ตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.5 ถนนสาย บ้านสายโท ๖ ใต้ – ปราสาทหินบายแบก ตาบล จันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.6 ถนนสาย บ้านสายโท ๕ ใต้ – บ้านสายโท ๖ ใต้ ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์
2.5.7 ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนหนองต้อ – ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๗๓+๓๔๕ - ๑๗6+2๐๐
ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2.5.8 ถนนสาย บ้านโพนม่วง ตาบลชุมพลบุรี อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
2.5.9 ถนนสาย บ้านหมอ - บ้านทัพไทย ตาบลหมอ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2.5.10 ถนนสาย บ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
2.5.11 ถนนสาย อาเภอรัตนบุรี - บ้านระเวียง ตาบลระเวียง อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2.5.12 ถนนสาย บ้านยางเตี้ย ตาบลระแงง - บ้านสะดีย์ ตาบลกุดหวาย อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
2.5.13 ถนนสายบ้านเพิก - บ้านธารปราสาท ตาบลหลุมข้าว อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
2.5.14 สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2.5.15 ถนนสายบ้านมะรุม - บ้านโนนวัง ตาบลพลสงคราม อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
2.5.16 ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวป่าปรงพันปี บ้านท่าเว่อ หมู่ที่ 7 ตาบลท่ามะไฟหวาน อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2.5.17 ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวป่าปรงพันปี บ้านบ่อทองคา หมู่ที่ 9 ตาบลซับสีทอง อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยว
(3.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ชุมชนสองข้างทาง
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ระยะทางของสันทางคมนาคมขนส่งเข้าแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด มีความมั่นคงแข็งแรง
สะดวกและปลอดภัย
(๔.๒) ผลผลิต : เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้
มาตรฐานที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
(4.3) ผลลัพธ์
๑. ได้ระบบการคมนาคม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒. เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๓. กระตุ้นการท่องเที่ยวและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(๔.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : นักท่องเที่ยว ชุมชน รวมถึงผู้ใช้เส้นทาง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน
ได้รับความสะดวกและปลอดภัยขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี

5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย บ้านโคก
เมือง - ภูเขาไฟปลายบัด อาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง
2.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย อาเภอห้วย
ราช - บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
ทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง
2.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย อาเภอบ้าน
กรวด - ปราสาทหินเมืองต่า ตาบล
เขาคอก อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 4 ซ่อมสร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย อ่างเก็บน้า
นางรอง - อ่างเก็บน้าลาจังหัน อ่างเก็บน้าลาปะเทีย ตาบลหนอง
แวง อาเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
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กิจกรรมที่สาคัญ
ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย บ้านสายโท
6 ใต้ - ปราสาทหินบายแบก
ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 1.800
กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมสร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านสาย
โท 5 ใต้ - บ้านสายโท 6 ใต้ ตาบล
จันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 1.000
กิโลเมตร
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กิจกรรมที่ 7 งานขยายผิวจรจร
แอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 224
ตอน หนองต้อ-ตาเมียง ระหว่าง
กม. 173+345 - กม.
176+200 ตาบลจันทบเพชร
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ขยายผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร
ระยะทาง 2.855 กิโลเมตร



กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายสถานีรถไฟบ้าน
ใหม่ - บ้านหนองปลิง ตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง
3.000 กิโลเมตร
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กิจกรรมที่ 9 ซ่อมสร้างผิวทางลาด

ยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านโพนม่วง
ตาบลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิว
ทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.00-1.00
เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 10 ซ่อมสร้างผิวทาง

ลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In - Place
Recycling)สายบ้านทมอ-บ้านทัพ
ไทย ตาบลหมอ อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.000.00-1.00 เมตร
กิจกรรมที่ 11 ซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย บ้านหนอง
จูบ หมู่ที่ 2 ตาบลตาเมียง อาเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง
2.200 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 12 ซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย อาเภอรัต
นบุรี - บ้านระเวียง ตาบลระเวียง
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิว
ทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง
2.200 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 13 ซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย บ้านยางเตี้ย
ตาบลระแงง - บ้านสะดีย์ ตาบลกุด
กิจกรรมที่สาคัญ

กิจกรรมที่สาคัญ
หวาย อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 14 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2 - ตาบลสัมฤทธิ์
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 15 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านมะรุม - บ้าน
โนนวัง ตาบลพลสงคราม อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 16 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวป่าปรงพันปี บ้านท่าเว่อ
หมู่ที่ 7 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
5 เมตร ระยะทาง 5000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กิจกรรมที่ 17 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวป่าปรงพันปี บ้านบ่อ
ทองคา หมู่ที่ 9 ต.ซับสีทอง อ.
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 15 กม.
เมตร หนา 0.15 เมตร
(๖) วิธีการดาเนินการ
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 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จานวน ๒42,377,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(ดังรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย ที่แนบ)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
๒42,377,๐๐๐
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
๒42,377,๐๐๐
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒42,377,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ และแผนปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
* เครื่องมือดาเนินการ

 บางส่วน

 ไม่มีประสบการณ์

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
๙.

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ดูแลผลงานในระหว่างค้าประกัน ๒ ปี และส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและบารุงรักษา

๑๐. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
- ไม่มี ***************

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ............
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและ
เชื่อมต่อระบบโลจีสติกส์
วงเงิน : ๑๔๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด: การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
และระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
กลยุทธ์: พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายชูศักดิ์ ตรีสาร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายอรรถพร สิงหวิชยั ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
๑. หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) เป็นการรวมตัวของชาติใน
Asean ๑๐ ประเทศ เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทาให้มีผลประโยชน์, อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้าส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีนาเข้า ซึ่งประเทศไทย หนึ่งในสิบประเทศสมาชิก ที่มีที่ตั้งอยู่กลางกลุ่มสมาชิก จะเห็นได้ว่าประเทศไทย
จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และคมนาคมในภูมิภาคได้ ซึ่งในด้านเส้นทางการขนส่งที่จะเชื่อมโยงการ
ขนส่งที่สาคัญในภูมิภาค คือ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor
(EWEC)) โดยมีแนวเส้นทางพาดผ่านจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒) คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาระบบการคมนาคมขนส่งทางบกที่เป็นปัจจัยหนึ่ งในการกระตุ้นและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ ๒ ด้าน คือ ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และ
หน่วยปฏิบัติอย่างชัดเจน และด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อ ๗.๕ ต่อเชื่อม
เส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง และระบบ โลจิ ส ติ ก ส์ จ ากฐานการผลิ ต ในชุ ม ชนสู่ แ หล่ ง แปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทั้ ง
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆภายในประเทศ
ด้วย
๓) จากการวิเคราะห์ ต าแหน่งทางยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นากลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่าง ๑ ได้วางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในหัวข้อ “เป็นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์และการค้าชายแดน” และได้
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาค
และอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ “เพื่อยกระดับ
ระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑”

๔) กรมทางหลวงชนบท ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยดาเนินงานในการบูรณาการถนนโครงข่ายทั่ว
ประเทศ ซึ่งได้สารวจและกาหนดแนวทางในการเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกให้สามารถต่อเชื่อมเป็นแนวเส้นทาง
เดียวกัน ให้เชื่อมโยงระบบการขนส่งทางบกให้สมบูรณ์ทั้งประเทศ โดยการบูรณาการจากทางหลวงแผ่นดิน ทาง
หลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น ที่ต่อเชื่อมกันแล้วคัดแยกให้ได้เป็นถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสาย
ย่อย เพื่อเอื้อต่อการใช้การคมนาคมขนส่งให้เป็นทางเชื่อม ทางเลี่ยง และทางลัด ที่เหมาะแก่การคมนาคมขนส่งให้
เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
๑) สภาพปัญหา :
ถึงแม้ด้านภูมิศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จะเป็นพื้นที่มี
ระบบการขนส่งระบบรางพาดผ่านและเชื่อมโยงถึงกลุ่มภูมิภาค รวมถึงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor (EWEC)) พาดผ่านพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แต่เส้ นทางที่จะสนับสนุนใน
การขนส่งเชื่อมต่อระบบการขนส่งดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒ นาให้สอดคล้องกับการใช้ขนส่งขนถ่ายสินค้าเข้าสู่
ระบบได้สะดวกและปลอดภัยเท่าที่ควร และด้วยสถานที่ตั้งโรงงานผลิตทั้งวัตถุดิบและสินค้าไม่ได้อยู่ในเขตแนว
เส้นทางทั้งระบบโลจีสติกส์และระบบรางโดยตรง รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับหรือแบ่งปริมาณ
จารจรจากถนนหลัก การเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักสู่ถนนสายรองเพื่อการอานวยความสะดวกในด้านการ
สาธารณสุข การปกครอง และการพาณิชย์ ช่วงที่ผ่านชุมชนเมืองและจุดจอดพักรถและสินค้า ข้อจากัดอีกด้านคือ
ถนนที่เชื่อมสู่ระบบรางและเชื่อมต่อแนวเส้นทางหลัก เป็นแนวเส้นทางในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีข้อจากัดในด้านงบประมาณซ่อมบารุง ถนนจึงเกิดความชารุดทรุดโทรมทาให้สภาพถนนที่จะใช้ขนส่ง/
ขนถ่ายสินค้าไม่สะดวกและปลอดภัย
๒) ความต้องการ :
ด้วยข้อเท็จจริงข้างต้น เส้นทางสายรองและสายย่อยที่ใช้เชื่อมต่อเพื่อการขนถ่าย ขนส่ง
จุดพักสินค้าและการดาเนินการด้านการสาธารณสุข การปกครอง และการพาณิชย์ ระหว่างการเดินทาง ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงให้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานและการรองรับภาคส่วนที่เป็นโครงสร้าง
หลักด้านระบบโลจีสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน ทั้งของประเทศและภูมิภาค
อาเซี ย นได้ และการด าเนิ น การพั ฒ นา ปรั บ ปรุงซ่ อ มแซมเส้ น ทางกลุ่ ม นี้ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาของการขาด
งบประมาณบารุงรักษาและการเอื้อประโยชน์ในการจัดการขนส่งอย่างเป็นระบบ
ความเร่งด่วน : การดาเนินการโครงการ เป็นการพัฒนาเส้นทางสายรองและสายย่อยที่เอื้อต่อการ
ขนส่งเชื่อมต่อระบบรางและด้านระบบโลจีสติกส์ เป็นความจาเป็นที่ต้องดาเนินการควบคู่ไปเนื่องจากเป็นโครงการที่
สนับสนุ นในการดาเนิ นการของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้าน ของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 ปรับปรุง บารุงรักษาเส้นทางสายรองและสายย่อย ที่เชื่อมต่อในการขนส่งเข้าถึงระบบราง
และสนับสนุนระบบโลจีสติกส์
2.1.2 สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งทางบกให้ถึงระบบระบบการขนส่งโลจีสติกส์และระบบราง
2.1.3 เป็ น โครงการปลายน้ าที่ เอื้อ ต่อการพั ฒ นาของกลุ่ มจังหวัด ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่าง ๑ ทั้ง ๓ ด้าน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ สิ้นสุดปีพ.ศ.๒๕๖๐
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
2.5.1 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ - บ้านสระสี่เหลี่ยม ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
2.5.2 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - บ้านแปรง (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑) ตาบล
หนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2.5.3 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2.5.4 ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ - บ้านห้วยหว้านไพร ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ
2.5.5 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๙ - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ อาเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ
2.5.6 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๔ - บ้านโคกก่อง ตาบลหนองขาม อาเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2.5.7 สายสถานีรถไฟปากช่อง - บ้านหนองแวง ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
2.5.8 สายสถานีรถไฟกุดจิก - บ้านหนองแวง ตาบลกุดจิก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2.5.9 สายสถานีรถไฟบ้านใหม่ - บ้านหนองปลิง ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
2.5.10 สายสถานีรถไฟ นม.๑๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข 2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตาบลบัว
ใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2.5.11 สายสถานีรถไฟถนนยุทธศาสตร์ - สถานีรถไฟกุดจิก ตาบลกุดจิก อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
2.5.12 สายสถานีรถไฟ นม.๑๐๔๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บ้านโคกสูง ตาบลหนองไข่น้า
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการค้า/การขนส่ง เจ้าของแหล่งผลิตวัตถุดิบ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ชุมชนสองข้างทาง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ระยะทางของสันทางคมนาคมขนส่งแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและสินค้าในกลุ่มจังหวัด มีความ
มั่นคงแข็งแรง สะดวกและปลอดภัย
(๔.๒) ผลผลิต : เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกใช้เชื่อมต่อระบบรางและถนนสายหลัก ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้มาตรฐานที่เหมาะสมแก่การใช้งาน

(๔.3) ผลลัพธ์ : ระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ระหว่างถนนสายหลัก ระบบราง และเส้นทางสายรอง
และสายย่อย มีการปรับปรุงให้เกิดความเชื่อมโยงกันสามารถเข้าถึงพื้นที่แหล่งผลิตและเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถึง
แหล่งการค้าและศูนย์กลางทั้งด้านสาธารณสุข ด้านพาณิชย์ การปกครอง
(๔.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : ชุมชนและผู้ค้าสองข้างทาง รวมถึงผู้ใช้เส้นทาง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน
ได้รับความสะดวกและปลอดภัยขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 201 - บ้านสระ
สี่เหลี่ยม ตาบลบ้านกอก อาเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 กิโลเมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 205 - บ้านแปรง
(ทางหลวงหมายเลข 201) ตาบล
หนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00
กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 2.500
กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 205 - บ้านวังตา
ลาดสมบูรณ์ ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 กิโลเมตร
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กิจกรรมที่สาคัญ
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 4 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 12 - บ้านห้วย
หว้านไพร ตาบลดงบัง อาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
6.00 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.500
กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 2389 - แยกทาง
หลวงหมายเลข 2187 อาเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 กิโลเมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 2054 - บ้าน
โคกก่อง ตาบลหนองขาม อาเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 กิโลเมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
ระยะทาง 2.275 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 7 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายสถานีรถไฟปาก
ช่อง - บ้านหนองแวง ตาบลหนอง
สาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง
3.000 กิโลเมตร
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กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายสถานีรถไฟบ้าน
ใหม่ - บ้านหนองปลิง ตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง
3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 9 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายสถานีรถไฟบ้าน
ใหม่ - บ้านหนองปลิง ตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง
3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 10 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายสถานีรถไฟนม.
1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาล
บัวใหญ่ ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทางก่อสร้าง 3.000
กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 11 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายสถานีรถไฟถนน
ยุทธศาสตร์ - สถานีรถไฟกุดจิก
ตาบลกุดจิก อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง
3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 12 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) สายสถานีรถไฟนม.
1049 แยกทางหลวงหมายเลข 2
- บ้านโคกสูง ตาบลหนองไข่น้า
อาเภอเมืองนครราชสีมา
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จ.นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง
3.000 กิโลเมตร
(๖) วิธีการดาเนินการ

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๑๔๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
(ดังรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย ที่แนบ)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
๑๔๘,๑๐๐,๐๐๐
๑๔๘,๑๐๐,๐๐๐
๑๔๘,๑๐๐,๐๐๐
-

หน่วย : บาท

เงินนอกงบประมาณ

(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ และแผนปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ : แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด

 บางส่วน

 ไม่มีประสบการณ์

* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ด้วยแนวเส้นทางเดิมยังเป็นทางหลวงท้องถิ่นที่มีสภาพกึ่งลักษณะเป็นถนนโครงข่ายสายรอง
และบางกิจกรรมเป็นทางหลวงชนบทที่เป็นถนนโครงข่ายสายรองอยู่แล้ว เมื่อการดาเนินการแล้วเสร็จ ต้องส่งมอบ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกากับดูแลในวางแผนการบารุงรักษาด้วยงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามระเบียบ
และกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการบูรณาการถนนในการพัฒนาโครงข่ายถนนแล้วเสร็จ โครงการ / กิจกรรม ที่
ดาเนินการจะอยู่ในความรับผิดชอบกากับดูแลของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ด้วยสภาวะของภูมิประเทศของโครงการ อาจเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ซึ่งเป็นอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบ
ต่อโครงการ ทาให้เกิดความเสียหายและหรือการดาเนินการโครงการไม่สามารถทาได้
(11) แนวทางแก้ไข :
หากเกิด เหตุ การณ์ ที่ เป็ น อุ ป สรรคและกระทบต่ อ โครงการ ควรพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้อ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน เป็นแนวทางแก้ไข
***************

