แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1(แบบ กจ. 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- กจ. 2 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
เข้าสู่ครัวโลก
- กจ. 2 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
- กจ. 2 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย
(1ชุด : 1โครงการ) เฉพาะโครงการที่เป็นคาของงบประมาณของกลุ่มจังหวัด

1
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8

14
15
16

งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560)

17

งบหน้าโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
- โครงการที่ 1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
- โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
- โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และกระบือคุณภาพ
- โครงการที่ 4 โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์
- โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- โครงการที่ 6 ศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
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21
38
52
64
76
85

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบหน้าโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์
ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้าชายแดน
- โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก และแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม
- โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
- โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
- โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย
- เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
- โครงการที่ 12 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ในกลุ่มอาเซียน
- โครงการที่ 13 โครงการเสริมศักยภาพการดาเนินงานศูนย์กลาง
การซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน
- โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
สู่ภูมิภาคและอาเซียน
- โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
- โครงการที่ 16 โครงการศึกษาการค้าการลงทุนชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบหน้าโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
- โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
และกระจายสินค้า
- โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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115
141
151
161
192
214
221
235
242
250
251
261

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(แบบ กจ. 2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ฉบับทบทวน
ที่

ชื่อโครงการ

รวมทัง้ หมด 19 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่
ครัวโลก
1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และกระบือคุณภาพ
4 โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์
5 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร
6 ศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ไหม
การค้าชายแดน
7
8
9
10

และ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหลัก และแหล่งท่องเทีย่ วรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วกลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิม่ ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเทีย่ ว
เพือ่ เตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
12 โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน

งบประมาณ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
230,988,200 211,058,950
42,508,200 109,728,950

นครราชสีมา
341,346,020
105,375,000

ชัยภูมิ
187,173,200
68,493,200

รวม
970,566,370
326,105,350

23,500,000
16,500,000
2,375,000
3,000,000
40,000,000
20,000,000
54,971,020

14,600,000
9,900,000
1,993,200
3,000,000
39,000,000
34,980,000

17,015,000
10,500,000
1,993,200
3,000,000
10,000,000
60,480,000

16,600,000
6,500,150
6,928,800
3,000,000
76,700,000
42,030,000

71,715,000
43,400,150
13,290,200
12,000,000
165,700,000
20,000,000
192,461,020

4,400,000
10,000,000
21,941,020

2,900,000
14,950,000
-

9,500,000
2,900,000
14,500,000
7,000,000

2,000,000
2,900,000
12,000,000
-

11,500,000
13,100,000
51,450,000
28,941,020

8,205,000
7,425,000

8,105,000
6,025,000

8,105,000
6,525,000

8,105,000
6,025,000

32,520,000
26,000,000

งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ฉบับทบทวน
ที่

ชื่อโครงการ

13 โครงการเสริมศักยภาพการดาเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
15 โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
16 โครงการศึกษาการค้าการลงทุนชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
ยุทธศาสตร์ท3ี่ พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
17 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางเพือ่ เชื่อมโยงการขนส่งและกระจายสินค้า
18 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การท่องเทีย่ ว
รวมทัง้ หมด 18 โครงการ

งบประมาณ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม
3,000,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
13,000,000
6,950,000
6,950,000
6,000,000
6,000,000
181,000,000 83,700,000 128,000,000 59,300,000 452,000,000
101,000,000
80,000,000
341,346,020

45,300,000
38,400,000
187,173,200

48,000,000 30,000,000
80,000,000 29,300,000
230,988,200 211,058,950

224,300,000
227,700,000
970,566,370

แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์.............................1..................................
สรุปสาระ
โครงการตาม
ลาดับความ
แผนพัฒนาจังหวัด/
สาคัญของ
สาคัญ (๙)
กลุ่มจังหวัด (๔)
โครงการ (๕)
๑.โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๕)*
๑.๑ โครงการผลิต
1
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ข้าวหอมมะลิคุณภาพ
พัฒนาข้าวหอมมะลิ
ดีสู่สากล
นครชัยบุรินทร์ครบทุก
กระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้า กลาง
น้า และปลายน้า อย่างเป็น
รูปธรรมและมีการบูรณาการทุก
ภาคส่วน
๑.๒ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง

2

กลยุทธ์ (๑๐)

ความ
ผลผลิต สอดคล้องกับ
(๑๑) นโยบายรัฐบาล
(๑๒)

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
-๑๓

การพัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

1

19

เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวหอม
มะลิตามมาตรฐาน กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ในการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการประชาสัมพันธ์และ
จาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

มันสาปะหลังเป็นพืชที่มีศักยภาพ การพัฒนาสินค้า
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัย
เกษตรและอาหาร
บุรินทร์ มีเกษตรกรเป็นจานวน ปลอดภัย
มาก แต่ปริมาณผลผลิตมัน
สาปะหลังในกลุ่มจังหวัดยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่าเมื่อเทียบกับศักยภาพ
พื้นที่จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนา
ในทุกๆด้านต่อไป

1

19

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเพิ่มผลผลิต
การลดต้นทุนการผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งทราบและเข้าใจถึงการ
นาพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต
มันสาปะหลัง

แบบ กจ. ๒

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
326,544,350
72,154,000 สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
43,400,150 สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานพลังงานจังหวัด
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

ชนิด
โครงการ
(๑๖)**
1

1

โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (๔)
๑.3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อ และกระบือ
คุณภาพ

1.4 โครงการปลูกผัก
เกษตรอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีแสงอาทิตย์

สรุปสาระ
ลาดับความ
สาคัญของ
สาคัญ (๙)
โครงการ (๕)
กลยุทธ์ (๑๐)
4
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสินค้า
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เกษตรและอาหาร
ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่
ปลอดภัย
เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
5

อบรมกระบวนการสร้างความ
การพัฒนาสินค้า
ยั่งยืนให้กับชาวบ้าน ชุมชนกลุ่ม เกษตรและอาหาร
ทาการเกษตร
ปลอดภัย
๒) ติดตั้งระบบสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
๓) กลุ่มเกษตรกรนาน้าที่ได้จาก
ระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ในการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูก
หม่อน เลี้ยงไหม ปลูกพริก ปลูก
มันระบบน้าหยด ปลูกผักอินทรีย์
และอื่นๆ ช่วยลดต้นทุนในด้าน
การผลิต สร้างอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ความ
สอดคล้
องกับ
ผลผลิต
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(๑๑) นโยบายรัฐบาล
-๑๓
(๑๒)
1
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- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับการอบรม จานวน
800 ราย
- แม่โคเนื้อพื้นฐานได้รับการผสมเทียม
จานวน 1,600 ตัว
- พื้นที่แปลงหญ้าศูนย์วิจัยและ
บารุงพันธุ์สัตว์ได้รับการพัฒนา 23 แปลง พื้นที่
845 ไร่
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือได้รับประโยชน์ จานวน 600 ราย
1

16

ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จานวน 8 แห่ง

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
13,290,200 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์

12,000,000 สานักงานพลังงานจังหวัด

ชนิด
โครงการ
(๑๖)**
1

2

สรุปสาระ
โครงการตาม
ลาดับความ
แผนพัฒนาจังหวัด/
สาคัญของ
สาคัญ (๙)
กลุ่มจังหวัด (๔)
โครงการ (๕)
กลยุทธ์ (๑๐)
๑.5 โครงการพัฒนา
3
ดาเนินการแก้ปัญหาน้าท่วมใน การพัฒนาสินค้า
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าใน เกษตรและอาหาร
บางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนา ปลอดภัย
ความเสียหายและความทุกข์ร้อน
มาให้แก่เกษตรกร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์
๑.6 โครงการศูนย์
ขยายผลตามแนว
พระราชดาริ

6

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๖)
2.1 โครงการสถานี
สูบน้าหนองสระ ต.
หนองไผ่ อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

2.2 โครงการสถานี
สูบน้าบ้านคนฑา ต.คู
เมือง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ

ความ
สอดคล้
องกับ
ผลผลิต
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(๑๑) นโยบายรัฐบาล
-๑๓
(๑๒)
1
7
จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนา 13 แหล่งน้า

ตั้งศูนย์ต้นแบบขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริสู่พื้นที่ จานวน 1 แห่ง

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
165,700,000 โครงการชลประทาน

เป็นศูนย์ต้นแบบขยายผล
การพัฒนาสินค้า
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
เกษตรและอาหาร
พระราชดาริสู่พื้นที่ เพื่อ
ปลอดภัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจสินค้า
เกษตรพอเพียง

1
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20,000,000 สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

ดาเนินการแก้ปัญหาน้าท่วมใน การพัฒนาสินค้า
ฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าใน เกษตรและอาหาร
บางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนา ปลอดภัย
ความเสียหายและความทุกข์ร้อน
มาให้แก่เกษตรกร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่
การเกษตร

1

7

130,000,000 กรมชลประทาน

ดาเนินการแก้ปัญหาน้าท่วมใน การพัฒนาสินค้า
ฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าใน เกษตรและอาหาร
บางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนา ปลอดภัย
ความเสียหายและความทุกข์ร้อน
มาให้แก่เกษตรกร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่
การเกษตร

1

7

35,000,000 กรมชลประทาน

ชนิด
โครงการ
(๑๖)**
1

โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (๔)
2.3 โครงการระบบ
ส่งน้าบ้านหนองแหน
ต.หนองไผ่ อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ

ลาดับความ
สาคัญของ
โครงการ (๕)

สรุปสาระ
สาคัญ (๙)
กลยุทธ์ (๑๐)
ดาเนินการแก้ปัญหาน้าท่วมใน การพัฒนาสินค้า
ฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าใน เกษตรและอาหาร
บางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนา ปลอดภัย
ความเสียหายและความทุกข์ร้อน
มาให้แก่เกษตรกร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่
การเกษตร

ความ
สอดคล้
องกับ
ผลผลิต
(๑๑) นโยบายรัฐบาล
(๑๒)
1
7

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
-๑๓

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
8,000,000 กรมชลประทาน

ชนิด
โครงการ
(๑๖)**

โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (๔)
2.4 โครงการหนอง
กุดแสงพร้อมอาคาร
ประกอบ ต.ลุ่มลาชี
อ.บ้านเขว้า จ.
ชัยภูมิ

ลาดับความ
สาคัญของ
โครงการ (๕)

2.5 โครงการแก้มลิง
หนองแตงโมพร้อม
อาคารประกอบ
ต.ละหาน อ.
จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

๓. โครงการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (๗)
๔. โครงการความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน
(๘)

สรุปสาระ
สาคัญ (๙)
กลยุทธ์ (๑๐)
ดาเนินการแก้ปัญหาน้าท่วมใน การพัฒนาสินค้า
ฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าใน เกษตรและอาหาร
บางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนา ปลอดภัย
ความเสียหายและความทุกข์ร้อน
มาให้แก่เกษตรกร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่
การเกษตร
ดาเนินการแก้ปัญหาน้าท่วมใน การพัฒนาสินค้า
ฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าใน เกษตรและอาหาร
บางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนา ปลอดภัย
ความเสียหายและความทุกข์ร้อน
มาให้แก่เกษตรกร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้าในเขตพื้นที่
การเกษตร

ความ
สอดคล้
องกับ
ผลผลิต
(๑๑) นโยบายรัฐบาล
(๑๒)
1
7

1

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
-๑๓

7

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
10,000,000 กรมชลประทาน

ชนิด
โครงการ
(๑๖)**

6,000,000 กรมชลประทาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์.............................2..................................
โครงการตามแผนพัฒนา ลาดับความ
จังหวัด/
สาคัญของ
กลุ่มจังหวัด (๔)
โครงการ (๕)
๑.โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๕)*
๑.1 โครงการพัฒนาแหล่ง
7
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม

สรุปสาระ
สาคัญ (๙)

ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
กลยุทธ์ (๑๐) ผลผลิต สอดคล้องกับ
โครงการ
-๑๓
(๑๑) นโยบายรัฐบาล
(๑๒)

ดาเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ การพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ศักยภาพ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ โดยการพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยว

1

9

แหล่งท่องเที่ยวตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง จานวน 2 แหล่ง

แบบ กจ. ๒

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
220,926,520
11,500,000 สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ชนิดโครงการ
(๑๖)**
1

๑.2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

8

ดาเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดย การพัฒนา
เน้นการยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านการ ศักยภาพ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
เครือข่ายอาสาสมัครนาเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1

9

- จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว จานวน 4
กิจกรรม รวม 17 ครั้ง
1,320 คน
- จัดอบรมมัคคุเทศก์
เฉพาะพื้นที่ รวม 4 ครั้ง
120 คน

13,100,000 สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

1

๑.3 โครงการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่มนครชัยบุรินทร์

1

ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ โดยผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

1

9

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ รวม 9 กิจกรรม

39,450,000 สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

1

การพัฒนา
ศักยภาพ
การท่องเที่ยว

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (๔)
๑.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและการรักษา
ความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

สรุปสาระ
ลาดับความ
สาคัญของ
สาคัญ (๙)
โครงการ (๕)
2
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐานสากล ให้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและ
ชุมชนสาคัญ

ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
กลยุทธ์ (๑๐) ผลผลิต สอดคล้องกับ
โครงการ
นโยบายรั
ฐ
บาล
-๑๓
(๑๑)
(๑๒)
การพัฒนา
4
18
- ควบคุมอาชญากรรม
ศักยภาพ
โดยการติดตั้งกล้องวงจร
การท่องเที่ยว
ปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์
จานวน 8 แห่ง

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
61,406,520 ตารวจภูธรจังหวัด

ชนิดโครงการ
(๑๖)**
1

๑.5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหมสู่สากล

3

ดาเนินการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหม โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ไหม การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมแปร
รูปไหม

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ไหมที่มี
คุณภาพ

1

19

- เตาย้อมไหมประหยัด
พลังงาน จานวน 100
แห่ง - ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ และ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ไหม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ องค์
ความรู้
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม/
เครือข่ายผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ไหม

32,520,000 สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สานักงานพลังงาน
จังหวัด สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

1

๑.7 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ ในกลุ่ม
อาเซียน

10

การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑไหมนครชัย
บุรินทร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยผ่านการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องทเยว
ไหมนครชัยบุรินทร์ และส่งสเริมศักยภาพ
การตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม
และภาคีเครือข่าย

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ไหมที่มี
คุณภาพ

1

19

- หมู่บ้านท่องเที่ยว
วัฒนธรรมไหมนครชัย
บุรินทร์ ได้รับการพัฒนา
จานวน 27 หมู่บ้าน
- สินค้าผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ได้จัดแสดงใน
ประเทศ 2 ครั้ง และ
ต่างประเทศ 1 ครั้ง

34,000,000 สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สานักงานพาณิชย์
จังหวัด

1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (๔)
๑.8 โครงการเสริมศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์กลาง
การซื้อขายผ้าไหมแห่ง
อาเซียน
๑.9 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าชายแดนกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์สู่ภูมิภาคและ
อาเซียน

สรุปสาระ
ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
ลาดับความ
กลยุทธ์ (๑๐) ผลผลิต สอดคล้องกับ
โครงการ
สาคัญของ
นโยบายรั
ฐ
บาล
สาคัญ (๙)
-๑๓
โครงการ (๕)
(๑๑)
(๑๒)
11
ประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและการตลาด การพัฒนา
1
19
- สือ่ สัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ผ้าไหมของอาเซียนผ่านสื่อต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์
ความเป็นเอกลักษณ์
ไหมที่มี
คุณภาพ
4

จัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ และการจับคู่ธุรกิจ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

การ
พัฒนาการ
ค้าชายแดน

1

19

- จัดงานแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
จานวน 1 ครั้ง
- จัดงานแสดงและ
จาหน่ายสินค้าแบบเหย้า เยือนในประเทศจานวน 2
ครั้ง
- ประชุมเจรจาการค้า
จับคู่ธุรกิจ จัดทาบันทึก
ข้อตกลงระหว่าง
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ กับประเทศ
เพื่อนบ้าน จานวน 1 ครั้ง

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
3,000,000 สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

13,000,000 สานักงานพาณิชย์จังหวัด

ชนิดโครงการ
(๑๖)**
1

1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (๔)
๑.10 โครงการพัฒนา
บริเวณด่านการค้าชายแดน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์

๑.11 โครงการศึกษาการค้า
การลงทุนชายแดนกลุ่มนคร
ชัยบุริทร์

สรุปสาระ
ลาดับความ
สาคัญของ
สาคัญ (๙)
โครงการ (๕)
5
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นและ
เตรียมความพร้อมของพื้นที่บริเวณตลาดช่อง
สายตะกู

6

ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
กลยุทธ์ (๑๐) ผลผลิต สอดคล้องกับ
โครงการ
นโยบายรั
ฐ
บาล
-๑๓
(๑๑)
(๑๒)
การ
1
19
- รั้วตะแกรงเหล็กสูง
พัฒนาการ
2.45 เมตร ล้อมรอบ
ค้าชายแดน
บริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อน
ปรนช่องสายตะกู ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 4,500
เมตร - ลานจอดรถ
บริเวณตลาดจุดผ่อนปรน
ช่องสายตะกู ลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 100 เมตร
ยาว 240 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.
ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด
แน่น

จ้างที่ปรึกษา เรื่อง การศึกษาจัดตั้งศูนย์กระจาย การ
สินค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
พัฒนาการ
ค้าชายแดน

1

1

ผลการศึกษาจัดตั้งศูนย์
กระจายสินค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
6,950,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์

6,000,000 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สุรินทร์

ชนิดโครงการ
(๑๖)**
1

1

โครงการตามแผนพัฒนา ลาดับความ
จังหวัด/
สาคัญของ
กลุ่มจังหวัด (๔)
โครงการ (๕)
๒. โครงการของกระทรวง กรม (๖)
2.1 โครงการก่อสร้างห้องน้า
สุขาชาย - หญิง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัด
บุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) อาเภอ
วังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

สรุปสาระ
สาคัญ (๙)

ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
กลยุทธ์ (๑๐) ผลผลิต สอดคล้องกับ
โครงการ
นโยบายรั
ฐ
บาล
-๑๓
(๑๑)
(๑๒)

งบประมาณ (บาท)
-๑๔

หน่วยดาเนินการ (๑๕)

ชนิดโครงการ
(๑๖)**

การพัฒนา
ศักยภาพ
การท่องเที่ยว

1

1

2,280,000 กรมการท่องเที่ยว

1

2.2 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้าสุขาชาย - หญิง และ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ
จัดงานเบญจมาศบานใน
ม่านหมอก หมู่ที่ 1 ตาบล
ไทยสามัคคี อาเภอวังน้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนา
ศักยภาพ
การท่องเที่ยว

1

1

2,280,000 กรมกส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(อบต.ไทยสามัคคี จ.นม.)

1

2.3 โครงการก่อสร้างอาคาร
และจัดภูมิทัศน์ มอหลักหิน
ตาบลกลางดง อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนา
ศักยภาพ
การท่องเที่ยว

1

1

15,099,000 กรมกส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(เทศบาล ต.สีมามงคล จ.
นม.)

1

2.4 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าวัด
เทพพิทักษ์ปุณณาราม
ตาบลกลางดง อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนา
ศักยภาพ
การท่องเที่ยว

1

1

32,783,000 กรมกส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(เทศบาล ต.สีมา มงคล จ.
นม)

1

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (๔)
2.5 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์แปดเหลี่ยม
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

ลาดับความ
สาคัญของ
โครงการ (๕)

สรุปสาระ
สาคัญ (๙)

2.6 โครงการก่อสร้างที่ทา
การอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ขนาดเล็ก อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่
๓. โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (๗)
๔. โครงการความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน (๘)

ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของ
กลยุทธ์ (๑๐) ผลผลิต สอดคล้องกับ
โครงการ
นโยบายรั
ฐ
บาล
-๑๓
(๑๑)
(๑๒)
การพัฒนา
1
1
ศักยภาพ
การท่องเที่ยว

การพัฒนา
ศักยภาพ
การท่องเที่ยว

1

1

หน่วยดาเนินการ (๑๕)
งบประมาณ (บาท)
-๑๔
1,500,000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ชนิดโครงการ
(๑๖)**
1

1,320,000 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ สู่ภมู ภิ าคและอาเซียน
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์.............................3..................................
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด (๔)
๑.โครงการของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (๕)*
๑.๑ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางเพือ่
เชื่อมโยงการขนส่งและกระจายสินค้า

ลาดับความ
สาคัญของ
โครงการ (๕)

1

๑.๒ โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
การท่องเที่ยว
2

สรุปสาระ
สาคัญ (๙)

ปรับปรุงและ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ
พัฒนาเส้นทาง กระจายสินค้าในภูมิภาค
การขนส่งสินค้า
ปรับปรุงและ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ
พัฒนาเส้นทาง กระจายสินค้าในภูมิภาค
การขนส่ง
สินค้าและการ
ท่องเที่ยว

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๖)
2.1 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง
2.2 โครงการสะพานชุมชนในภูมิภาค
2.3 โครงการบารุงรักษาทาง
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๗)
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (๘)

กลยุทธ์ (๑๐)

-

-

-

-

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ
กระจายสินค้าในภูมิภาค
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ
กระจายสินค้าในภูมิภาค
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ
กระจายสินค้าในภูมิภาค
-

ผลผลิต
(๑๑)

1

ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับ
ของโครงการ
นโยบายรัฐบาล
-๑๓
(๑๒)

3
3

แบบ กจ. ๒

ถนนได้รับการพัฒนา
จานวน 21 สาย

งบประมาณ (บาท)
-๑๔
หน่วยดาเนินการ (๑๕)
456,200,000
228,500,000 สานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด

ถนนได้รับการพัฒนา
จานวน 18 สาย

227,700,000 สานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด แขวงการทาง

243,474,000 กรมทางหลวง

ชนิดโครงการ
(๑๖)**
1

1

1

1

3

1

3

1

3

-

-

ถนนได้รับการพัฒนา
จานวน 31 สาย
ก่อสร้างสะพาน
จานวน 2 สะพาน
ถนนได้รับการซ่อม
บารุง จานวน 1 สาย
-

-

-

-

40,000,000 กรมทางหลวง
20,000,000 กรมทางหลวง
-

-

-

-

-

-

แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ สู่ภมู ภิ าคและอาเซียน
ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์.............................3..................................
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด (๔)

ลาดับความ
สาคัญของ
โครงการ (๕)

สรุปสาระ
สาคัญ (๙)

กลยุทธ์ (๑๐)

ผลผลิต
(๑๑)

ความ
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับ
ของโครงการ
นโยบายรัฐบาล
-๑๓
(๑๒)

งบประมาณ (บาท)
-๑๔

แบบ กจ. ๒

หน่วยดาเนินการ (๑๕)

ชนิดโครงการ
(๑๖)**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประมาณการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
การจัดประชุมหารือเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1 กับภาคส่วนต่าง ๆ ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

500,000

และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

400,000

(ก.บ.ก.)
3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพือ่ พัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดฯ

200,000

ค่าใช้จ่ายในนการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ฯ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามมาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
4 กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เป็นการสารวจความคิดเห็นเพือ่ ทราบ

300,000

ถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด รวมถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้าง

2,800,000

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แก่คณะกรรมการ
ก.บ.ก. บุคลากรในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดทาระบบฐานข้อมูลในการจัดทา
5 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผน ฯ การเดินทางไปราชการ
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ
6 เพือ่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทัง้ เพือ่ สนับสนุนในการขับเคลื่อน

400,000

การดาเนินการตามแผน
7 การติดตามประเมินผล

400,000
รวม

5,000,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ฉบับทบทวน
ซึ่ง ก.บ.ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ได้มีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
ที่

ชื่อโครงการ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

งบประมาณ
บุรีรัมย์

สุรินทร์

รวม

รวมทั้งหมด 18 โครงการ
338,346,020
1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ 23,500,000
คุณภาพดีสู่สากล

188,787,200 228,013,200 208,058,950 963,205,370
15,014,000 17,015,000 16,600,000 72,154,000

2

16,500,000

9,900,000

10,500,000

6,500,150

43,400,150

2,375,000

1,993,200

1,993,200

6,928,800

13,290,200

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

40,000,000

39,000,000

10,000,000

76,700,000

165,700,000

20,000,000

-

-

-

20,000,000

-

-

9,500,000

2,000,000

11,500,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

13,100,000

3
4
5
6
7

8
9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อ และ
กระบือคุณภาพ
โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
โครงการพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
ศูนย์ขยายผลตามแนว
พระราชดาริ
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก และแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
บุรินทร์

4,400,000
7,000,000

11,950,000

11,500,000

9,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

39,450,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

ชื่อโครงการ

นครราชสีมา

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียม 21,941,020
ความพร้อม เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
8,205,000
สากล
12 โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนคร 7,425,000
ชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน
13 โครงการเสริมศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์กลาง
3,000,000
การซื้อขายผ้าไหมแห่ง
อาเซียน
14 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าชายแดน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์สู่ภูมิภาค
และอาเซียน
15 โครงการพัฒนาบริเวณด่าน
การค้าชายแดนกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
16 โครงการศึกษาการค้า
การลงทุนชายแดน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์

ชัยภูมิ

-

งบประมาณ
บุรีรัมย์

7,000,000

สุรินทร์

รวม

-

28,941,020

8,105,000

8,105,000

8,105,000

32,520,000

6,025,000

6,525,000

6,025,000

26,000,000

-

3,000,000

-

-

5,000,000

6,950,000
-

-

5,000,000

6,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

3,000,000

13,000,000

6,950,000
6,000,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

ชื่อโครงการ

นครราชสีมา

17 โครงการพัฒนาโครงข่าย
ทางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง 101,000,000
และกระจายสินค้า
18 โครงการพัฒนาโครงสร้าง 80,000,000
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
รวมทั้งหมด 18 โครงการ 338,346,020

ชัยภูมิ

งบประมาณ
บุรีรัมย์

สุรินทร์

รวม

49,500,000

48,000,000

30,000,000 224,300,000

38,400,000

80,000,000

29,300,000 227,700,000

188,787,200 228,013,200 208,058,950 963,205,370

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบหน้าโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
เข้าสู่ครัวโลกอาหารปลอดภัย
งบประมาณ
ที่
ชื่อโครงการ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม

1
2
3
4
5
6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลกอาหารปลอดภัย
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
23,500,000 15,014,000 17,015,000 16,600,000 72,154,000
คุณภาพดีสู่สากล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
16,500,000
9,900,000
10,500,000 6,500,150 43,400,150
การผลิตมันสาปะหลัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อ และ
2,375,000
1,993,200
1,993,200
6,928,800 13,290,200
กระบือคุณภาพ
โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 12,000,000
แสงอาทิตย์
โครงการพัฒนาแหล่งน้า
40,000,000 39,000,000 10,000,000 76,700,000 165,700,000
เพื่อการเกษตร
ศูนย์ขยายผลตามแนว
20,000,000
20,000,000
พระราชดาริ
รวมทั้งหมด 6 โครงการ 105,375,000 105,375,000 68,907,200 42,508,200 109,728,950

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

โครงการที่ 1
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
งบประมาณ 72,154,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

12,765,000
6,809,000
11,915,000
8,511,000
40,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 72,154,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารเข้าสู่ครัวโลก
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองที่ดาเนิน
มานานกว่า 6 เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
ดาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่ม ฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบ
เศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
อย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น้า ในภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจาในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้อง
ดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมี ผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิดประโยชน์
แกประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งดาเนินการเตรียม
ความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ:
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
โดยเฉพาะอย่างการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 9.36 ล้านไร่ มูลค่าเพิ่มการผลิตใน
แต่ละปีประมาณ 3,838 ล้านบาท เกษตรกร ผู้ปลูกมากถึง 520,454 ครัวเรือน
1) สภาพปัญหา เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ ขาดความรู้ในการผลิตข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP และมีต้นทุนในด้านการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงเฉลี่ย
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35 กก./ไร่ รวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่น้อย เพียง 430 บาท/ไร่ อีกทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) ความต้องการ กลุ่ มเกษตรกรผู้ ผลิ ตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีสู่ สากล จานวน 4 จังหวัด
มีความต้องการจั ดหาวิธีการผลิ ตข้าวหอมมะลิ โดยการนาเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์และรับรองแล้ว จาก
กรมการข้าวมาใช้ในไร่นาเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี การลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง เน้นที่การปรับปรุงบารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ อีกทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เอง
ในชุมชน และการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนการเปิด
ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์อย่างต่อเนื่อง
(1.3) ความเร่งด่วน :
มีความจาเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจากเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านผลิตผลทางการเกษตร
ยังคงมีความเป็นอยู่ที่ ลาบาก มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รวมถึงการนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก
ในครัวเรือน จึงจาเป็นต้องเพิ่มช่องทาง ทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผล เพื่อให้ขายสินค้าได้ราคาดี
ขึ้น มีรายได้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
สามารถรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP การลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการปรับ ปรุ งบ ารุ งดิน การผลิ ตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และการเพิ่มผลผลิ ตข้ าวหอมมะลิให้สู งขึ้น
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสากล
2.1.2 เพื่อพัฒนาความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
2.1.3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน การบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
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(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.6)
ระยะเวลาด าเนิ น โครงการ 1 ปี เริ่ มต้ น เดื อนตุ ลาคม 2558 สิ้ น สุ ด เดื อนกั นยายน 2559
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ: จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
3.2.1 หน่วยงานราชการ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน
ชลประทานจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด
สถานศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น
3.2.2 ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สมาคมโรงสี สหกรณ์การเกษตร ร้านจาหน่ายสินค้า
เกษตร เป็นต้น
3.2.3 ภาคประชาชน ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อาสาสมัครเกษตรประจาหมู่บ้าน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

- เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP
- ผลผลิตเฉลี่ยข้าวหอมมะลิเพิ่มขึน้ เป็น
- กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
- มูลค่าจากการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิภายในประเทศ
- มูลค่าจากการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิต่างประเทศ
- จานวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม SMEs ของแปรรูปข้าว ได้รับการ
พัฒนาตามแผน
-จานวนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว ได้รับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์แนวใหม่
- ร้อยละของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแนวใหม่

ครัวเรือน

ปี 2557
แผน
(ผล)
-

ก.ก./ไร่
ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
รายงาน
แผน

ปี 2558
แผน

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

10,000

10,500

11,000

๔๕๐
5

๔๖๐
10

๔๘๐
15

ไม่น้อยกว่า
5
ไม่น้อยกว่า
5 ล้าน
12/24

ผลิตภัณฑ์

8

ร้อยละ

5

(4.2) ผลผลิต : เกษตรกร จานวน 10,500 ครัวเรือน
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(4.3) ผลลัพธ์ :
1. เกษตรกร จานวน 10,500 ครัวเรือน มีความรู้ในการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน
GAP และการจัดทาแปลงพันธุ์ข้าว
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 430 กก./ไร่ เป็น 450 กก./ไร่
3. กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
4. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวได้รับการพัฒนา
4. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
1. เกษตรกรมีเครือข่ายในการผลิตข้าวหอมมะลิที่เข้มแข็งสามารถแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ใหม่ๆในการผลิตข้าวหอมมะลิ
2. ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพและมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นที่รู้จักทั้งใน
และต่างประเทศ
เชิงลบ : ไม่มี
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม
(5.1) กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี งบประมาณ 40,344,700 บาท
1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในกระบวนการผลิตและตรวจรับรองมาตรฐานข้าว
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
3. การจัดการตอซังข้าวภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ
4. ตรวจรับรองแปลงข้าวตามมาตรฐาน GAP
(5.2) กิจกรรม : การแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณ 25,196,700 บาท
1. การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้แปรรูปข้าวหอมมะลิ
3. เพิ่มศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
(5.3) กิจกรรม : การส่งเสริมการตลาดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ งบประมาณ 3,800,000 บาท
1. จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าภายในประเทศ
2. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
(5.4) กิจกรรม : การติดตาม ประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 2,812,600 บาท
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง  จ้างเหมา
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(๗) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
(นครราชสีมา)
(ชัยภูมิ)
(บุรีรัมย์)
(สุรินทร์)
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
72,154,000
(23,500,000)
(15,014,000)
(17,040,000)
(16,600,000)
72,154,000

เงินนอกงบประมาณ

รวม
72,154,000

-

72,154,000

(8) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
72,154,000
งบดาเนินงาน
50,508,500
- ค่าตอบแทน
640,400
- ค่าใช้สอย
27,568,300
- ค่าวัสดุ
22,299,800
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

6,345,500
6,145,500
200,000
15,300,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่าง
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี
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(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
* เครื่องมือดาเนินการ

 ไม่มีประสบการณ์

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(10.1) เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทั้ง 4 จังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ
ในการเพิ่มผลผลิต การผลิตตามมาตรฐาน GAP การจัดการตอซังข้าว
(10.2) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวหอม
มะลิเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
(10.3) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเชื่อมโยงให้เกิดตลาดข้อตกลง
กันอย่างชัดเจน
(10.4) สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ จะมีการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้กลุ่มมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความจาเป็น
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี
----------------------------

โครงการที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
งบประมาณ 43,400,150 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

2,125,000
2,125,000
2,125,000
2,125,000
8,500,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 4

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ 43,400,150 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารเข้าสู่ครัวโลก
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
รั ฐ บาลแถลงนโยบายต่ อรั ฐ สภา เมื่อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ในนโยบายที่จ ะต้ อ ง
ดาเนิ น การในช่ว งระยะ ๔ ปี นโยบายปรั บปรุง โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ข้ อ ๓.๓.๑ (๕)
เสริมสร้างรากฐานของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต
พัฒนาระบบการผลิตเป็นขั้นตอน และในการประชุมชี้ แจงนโยบายของรัฐ บาล และการจัดทาแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ด้านนโยบายเร่งด่วนของ
การสร้ างเศรษฐกิจฐานราก และการสร้ างโอกาส สร้างรายได้ที่จะต้องดาเนินการทันที และเมื่อวันที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ประเทศ(Country strategy) ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น รวมทั้งยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ว่าด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
และแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีพ.ศ. 2558-2561 ที่เน้นการ
ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม แปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมี
ความสาคัญต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากผู้ผลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจาก
ผลผลิตการเกษตรผ่านกระบวนการแปรรูป แปลงสภาพให้เป็นอาหารที่ผู้บริโภคต้องการ และได้มีการ
คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นกว่า 150% ในอีก 10 ปีข้างหน้า ขณะที่
ความสามารถในการผลิตต่าลง จึงเป็นสิ่งที่หลายประเทศหันมาให้ความสนใจกับความมั่นคง ด้านอาหาร และ
ประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการเกษตรที่ดี สินค้าเกษตรเป็นที่นิยมของทั่วโลก อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะ
อาหารแปรรูปมีมูลค่าการส่งออกกว่า 7 แสนล้านบาทในปี 2554 โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกถึง 1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2556 และทาให้เกิดการจ้างงานมาก
เป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ในการ
แปรรูปอาหารยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก และหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
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ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ากลางน้า และปลายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศเสียเปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีก
ไม่ กี่ ปี ข้ า งหน้ า ที่ ป ระเทศไทยจะเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น และในปั จ จุ บั น จึ ง ได้ มี ก ารน าพลั ง งาน
แสงอาทิตย์เข้ามาใช้ทดแทนพลังงานในรูปอื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีจึงเป็นทางเลือกและเป็นพลังงานรูปแบบ
ใหม่ที่ทั่วโลกยอมรับเพราะเป็นพลังงานโลกที่สะอาดมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทาให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ประดิษฐ์ คิดค้นเพื่ อนาเซลล์ แสงอาทิตย์ มาใช้
ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบสูบน้า การ
ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบแสงสว่าง การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับระบบทาความร้อน หรือ
ระบบทาความเย็น การประจุแบตเตอรี่เพื่อการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคืนให้กับ
สายส่งไฟฟ้า กฟภ. เป็นต้น
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ:
1) สภาพปัญหา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ๑ มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
ปี ๒๕๕6 จานวน ๒.๗๖ ล้านไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 3.0๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.35 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ
(7.40 ล้านไร่) มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๓,๘๕๔ กิโลกรัม ซึ่งในทางวิชาการถือว่ายังต่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งควรเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้ได้อย่างน้อย 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 60)
สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่า ได้แก่ การใช้ที่ดินปลูกมันสาปะหลัง ในพื้นที่เดิมมาอย่างต่อเนื่องทา
ให้โครงสร้างของที่ดินเป็นลักษณะดินร่วนปนทรายเกิดการแข็งตัวจับกันเป็นดินดานหัวมันสาปะหลังไม่สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได้ เ ต็ ม ที่ อี ก ทั้ ง เมื่ อ มี ภ าวะฝนตกหนั ก น้ าฝน น้ าฝนไม่ ส ามารถซึ ม ผ่ า นชั้ น ใต้ ดิ น ได้ ท าให้ หั ว
มันส าปะหลังเน่าเสี ย หรือเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ก็จะทาให้หั วมันสาปะหลัง ชะงักการเจริญเติบโต จึงทาให้
ผลผลิ ตเฉลี่ ย ต่อไร่ ต่ากว่า 5,000 กิโ ลกรั ม ส่ งผลให้ปริมาณผลผลิตรวมไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ทั้งโรงแป้งมัน และโรงงานผลิตเอทานอล ที่ต้องอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อีกทั้งแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่ซึ่งได้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของ ค.ส.ช.ยังไม่เข้มแข็ง
วิทยากรเกษตรกรยั งขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเกษตรกรยังมีการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ไม่มาก
เท่าที่ควร และที่สาคัญที่สุดคือยังไม่มีการนาพลังงานสะอาดมาเป็น เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
ในพื้นที่
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 เพราะถ้ายังปล่อยให้เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดยังปลูกและดูแลรักษา
ไร่มันสาปะหลังอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา ก็จะยิ่งทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่าลงทุกปี ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ดังกล่ าวข้างต้น ประกอบทั้งเมื่อเปิ ดประตูสู่ อาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ผู้ ป ระกอบการโรงแป้ง หรือเอทานอล
ในกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง อาจจะย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศสมาชิกอื่นที่มีความสามารถมากกว่า
และหากเป็นเช่นนั้นจริงผลผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร ก็จะไม่มีตลาดรองรับอย่างแน่นอน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต การใช้พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ การปรับปรุงดินในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง และการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมันสาปะหลัง
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2.1.2 เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน
2.1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทราบและเข้าใจถึงการนาพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน การบารุงศาสนา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2558 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2559
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ: จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
3.2.1 หน่วยงานราชการ ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดิน ชลประทานจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตร อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นต้น
3.2.2 ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สมาคมโรงแป้ง/ลานมัน โรงงานผลิตเอทานอล
เป็นต้น
3.2.3 ภาคประชาชน ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอาสาสมัคร
เกษตรประจาหมู่บ้าน
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตมันสาปะหลังคุณภาพ
- ผลผลิตเฉลี่ยมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นเป็น
- ติดตั้งระบบน้าหยดจากโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมันสาปะหลัง

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

4

4.5
-

4.8
4
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(4.2) ผลผลิต : เกษตรกร จานวน 8,500 ครัวเรือน
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. เกษตรกร จานวน 8,500 ครัวเรือน มีความรู้ในการเพิ่มผลิตและคุณภาพมันสาปะหลัง
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 4.5 ตัน/ไร่ เป็น 4.8 ตัน/ไร่
3. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการนาพลังงานสะอาดไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรชนิดอื่นๆ
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
เกษตรกรมีเครือข่ายในการผลิตมันสาปะหลังที่เข้มแข็งสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ
ในการผลิตมันสาปะหลัง
เชิงลบ : ไม่มี
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม
(5.1) กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
งบประมาณ 7,244,800 บาท
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(5.2) กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ 28,050,000 บาท
1. การสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน
2. การสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสาปะหลังพันธุ์ดี
(5.3) กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ
2,183,900 บาท
1. การพัฒนาองค์ความรู้วิทยากรเกษตรกร
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
3. การพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
(5.4) กิจกรรม ระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง งบประมาณ
4,000,000 บาท
(1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผลการเกษตร ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียติ
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จังหวัดนครราชสีมา
(2) ตาบลห้วยยายจิว๋ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(3) ตาบลทุ่งกระเต็น อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
(4) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(5.5) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ
1,921,450 บาท
(๖) วิธีการดาเนินงาน
(๗) วงเงินของโครงการ

 ดาเนินการเอง  จ้างเหมา
จานวน 43,400,150บาท (สีส่ บิ สามล้านสี่แสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
2558
2559
(นครราชสีมา)
(ชัยภูมิ)
(บุรีรัมย์)
(สุรินทร์)
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
43,400,000
(16,500,000)
(9,900,000)
(10,500,000)
(6,5๐0,150)
43,400,150

เงินนอกงบประมาณ

รวม
43,400,150

43,400,150

(8) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
43,400,150
งบดาเนินงาน
39,800,150
ค่าตอบแทน
450,500
ค่าใช้สอย
8,581,370
ค่าวัสดุ
30,768,280
งบลงทุน

3,600,000

(11) ความพร้อมของโครงการ
(11.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่าง
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 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(11.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี
(11.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(11.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(11.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(11.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(12) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรั กษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
(12.1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง ในแต่ละจังหวัดจะดูแลและบริหารจัดการวัสดุ
ทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมกับซ่อมบารุงกันเองภายในกลุ่ม
(12.2) ระบบน้าหยดจากโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังที่ติดตั้งในพื้นที่ จะเป็นแหล่งศึกษาดู
งานของเกษตรกร ซึ่งภายหลังจากก่อสร้างและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว จะเป็นครุภัณฑ์ของ
สานักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด
(13) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(14) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

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

โครงการที่ 3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และกระบือคุณภาพ
งบประมาณ 13,290,200 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

32,607,350
16,523,300
10,221,850
8,447,500
67,800,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 9

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ งบประมาณ 13,290,200 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารเข้าสู่ครัวโลก
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ(สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อ ๖.๔ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิ ต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ( นายปิ ติ พ งษ์ พึ่ ง บุ ญ ณ อยุ ธ ยา) ซึ่ ง มี ข้ อ สรุ ป สั่ ง การเมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๕๗
ข้อ ๑. การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (๑.๒.๒ การปรับระบบการผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น ได้แก่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว)
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ:
ด้านโคเนื้อ
ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์) มีเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ ๑๖๕,๔๕๔ ครัวเรือน มีโคเนื้อ ๘๑๙,๔๓๔ ตัว(ฐานข้อมูลกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิประเทศและวิถีชีวิตของ
เกษตรกรที่เหมาะสมกับการเลี้ย งโคเนื้อเป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่จะปรับปรุง
พันธุ์โคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และตามกระแสความนิยม
ของตลาดเท่านั้น มิได้คานึงถึงการผลิตเนื้อคุณภาพที่มีไขมันแทรกสูง เนื้อมีลักษณะนุ่ม ละเอียด เพื่อจาหน่าย
ในตลาดระดับ สู งแต่อย่ างใด ซึ่ง ประเทศไทยปัจจุบัน มีการนาเข้าเนื้อโคคุณภาพสู งจากต่างประเทศปีล ะ
ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท การเลี้ยงโคเนื้อในลักษณะที่ผ่านมาดังกล่าวส่งผลให้ราคาโคเนื้อตกต่า เกษตรกร
ไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้
โคพันธุ์วากิว (Wagyu) หรือที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัวโกเบ เป็นโคเนื้อคุณภาพสูงที่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภคเนื้อโคทั่วโลกว่าเป็นโคสายพันธุ์ดี (Queen of Beef) เนื่องจากมีเนื้อแดงและปริมาณ
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ไขมัน แทรก (Marbling) ในเนื้ อสูง และกระจายอยู่ทั่ว ไปอย่างเหมาะสม ทาให้ เนื้อ มีความนุ่มฉ่าไม่แห้ ง
และมีกลิ่นหอม อีกทั้งยังประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (monounsaturated fatty acids) มากกว่า
ไขมันอิ่มตัวถึง ๒ : ๑ เท่า ซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวนี้จะช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในร่างกาย และลดอัตราการ
เสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจ รวมทั้ ง อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น และโภชนาการ ตลอดจน โอเมก้ า ๖ และ โอเมก้ า ๓
ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ไขข้ออักเสบ โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ซึ่งสารอาหารทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าว มี
อยู่ในเนื้อวัววากิวสูงกว่าเนื้อวัวชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกรด conjugated linoleic acid (CLA) ที่ช่วย
ป้องกัน การเกิดมะเร็ง รวมถึงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายด้วย ปัจจุบันมีผู้ ส นใจผลิ ตโคเนื้อลู กผสม
ระหว่างโคเนื้อสายพันธุ์วากิวกับโคเนื้อสายพันธุ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
อากาศและสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี อีกทั้งเป็นโคเนื้อที่มีขนาดกลาง เมื่อนามาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์
โคสายพันธุ์บราห์มันหรือโคลูกผสมที่มีอยู่ทั่วไปก็ไม่เกิดปัญหาการคลอดยากแต่อย่างใด
จากศักยภาพอัน โดดเด่น ด้านการผลิ ตโคเนื้อ และโอกาสในการผลิ ตเนื้อโคขุนรองรับตลาด
ระดับสูงดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการส่งเสริม
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าให้กับโคเนื้อ โดยวิธีผสมพันธุ์กับพ่อโคพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง
เช่น พันธ์วากิว แต่เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่มีความสามารถที่จะซื้อพ่อพันธุ์หรือน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์ได้
เองเนื่องจากมีราคาสูง จึงเห็นควรสนับสนุนน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์คุณภาพสูง ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 และสนับสนุนเวชภัณฑ์และแร่ธาตุอาหารเสริมสาหรับสัตว์ ซึ่ง
จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่ม มูลค่าโคเนื้อ สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล หากไม่ดาเนินการดังกล่าวจะทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคสูญเสียโอกาสใน
ตลาดโคเนื้อคุณภาพที่ขยายตัวมากขึ้น
ด้านกระบือ
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดให้มีการจัดทาเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทาน
และอุปสงค์ สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยกาหนดเขตการใช้ที่ดินและ
มาตรการจูงใจให้เกษตรกรทาการผลิตตามศักยภาพพื้นที่ ดังนั้น หากปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกพืช
อาหารสัตว์เลี้ยงกระบือ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการเลี้ยง กระบืออยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนซื้อพันธุ์สัตว์ หากทาการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี ที่มีคุณภาพดี คุณค่าทางโภชนะสูงมาใช้เลี้ยงกระบือซึ่งเป็นสินค้าที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง จะเพิ่มรายได้เกษตรกรมากกว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้เล็งเห็ นความสาคัญดังกล่าว จึงได้
ดาเนินการสร้างแปลงหญ้าคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ สนับสนุนเกษตรกรต่อไป
(1.3) ความเร่งด่วน :
มีความจาเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจากเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ยังคงมีความ
เป็นอยู่ที่ลาบาก มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รวมถึงการนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกในครัวเรือน
จึงจาเป็นต้องเพิ่มช่องทาง ทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผล เพื่อให้ขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น มีรายได้
สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๒.๑.๑ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ รองรับตลาดระดับสูง
๒.๑.๒ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ
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๒.๑.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อคุณภาพให้ความเข้มแข็ง
2.1.4 เพือ่ เป็นแหล่งผลิตท่อนพันธุ์หญ้าสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
2.1.5 เพื่อเป็นแหล่งผลิตกระบือพันธุ์ดี สาหรับจาหน่ายแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน การบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.6)
ระยะเวลาด าเนิ น โครงการ 1 ปี เริ่ มต้ น เดื อนตุ ลาคม 2558 สิ้ น สุ ด เดื อนกั นยายน 2559
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ: จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และพื้นที่
แปลงหญ้าศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ และอาเภอต่างๆที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่มีความต้องการปลูกหญ้า
พืชอาหารสัตว์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
ด้านโคเนื้อ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รวมจานวน ๑,๓๐๐ ราย ดังนี้
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครราชสีมา จานวน ๕๐๐ ราย
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยภูมิ จานวน ๓๐๐ ราย
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๓๐๐ ราย
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์ จานวน ๒๐๐ ราย
ด้านกระบือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาหาร
สัตว์-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ด้านโคเนื้อ
ตัวชี้วัด
จานวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม
จานวนแม่โคเนื้อพื้นฐานที่ได้รับการผสมเทียม

หน่วย
นับ
ราย
ตัว

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕59 ปี ๒๕๖0
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
๘๐๐
๑,๖๐๐

ด้านกระบือ ดาเนินการในพื้นที่ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ในแปลงหญ้า 23 แปลง
พื้นที่ 845 ไร่ ดังต่อไปนี้
เป้าหมายของโครงการ
หน่วยนับ ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕59 ปี ๒๕๖0
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)
จานวนการขุดสระน้าสาหรับเป็นแหล่งน้าต้นทุน
แห่ง
2
ขนาด 5,000 ลบ.ม.
การจัดเตรียมแปลงหญ้าให้มีสภาพเหมาะสม
แปลง/ไร่
23/845
การก่อสร้างระบบกระจายน้าในแปลงหญ้า
แปลง/ไร่
23/845
การก่อสร้างถังพักน้า สาหรับกระจายน้าในแปลง
แห่ง
2
หญ้า
การก่อสร้างระบบสูบน้าโดยใช้พลังงาน
แห่ง
2
แสงอาทิตย์
การจัดซื้อเครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบ
เครื่อง
1
ดับเบิล้ ช็อป
การดาเนินการในพื้นอาเภอต่างๆ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่มีความต้องการปลูก
หญ้าพืชอาหารสัตว์ จานวน 600 ราย
(4.2) ผลลัพธ์ :
๔.๒.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีรายได้จากการเลี้ยงโคมากขึ้น
๔.๒.๒ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง
4.2.3 มีแหล่งผลิตต้นพันธุ์พืชอาหารสัตว์ สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ
4.2.4 มีแหล่งผลิตกระบือพันธุ์ดี สาหรับจาหน่ายแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
4.2.5 เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ มีแหล่ งผลิตพืชอาหารสัตว์ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และ
เกิดความอยู่ดีมีสุข
(4.3) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- ด้านสังคม เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญ
ในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้น สามารถจาหน่ายได้ราคาสูงขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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- ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ในตลาด เพิ่มรายได้เข้า
ประเทศในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
- ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ ดีได้มาตรฐานจะปลอดภัยจากมลภาวะ
ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์คือมูลสัตว์ไปใช้ในปรับปรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ลงได้ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
- ด้านความมั่นคง ในด้านการผลิตอาหารเลี้ยงประชากร อาหารสาหรับสัตว์เลี้ย ง
ตลอดจนลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ลง เนื่องจากประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงขึ้นและมีรายได้เลี้ยงตัวเอง
เชิงลบ : ไม่มี
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน/กิจกรรม
(5.1) กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว งบประมาณ 7,690,200 บาท
1. ฝึกอบรมความรู้เกีย่ วกบการเลี้ยงโคเนื้อ
2. สนับสนุนน้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพ
3. สนับสนุนเวชภัณฑ์
4. สนับสนุนท่อนพันธุ์อาหารสัตว์
(5.2) กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ งบประมาณ 5,600,000 บาท
1. ฝึกอบรมเกษตรกร
2. จัดซื้อเครื่องตัดและหั่นอาหารสัตว์
3. ขุดสระน้าและจัดทาระบบส่งน้า
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
(นครราชสีมา)
(ชัยภูมิ)
(บุรีรัมย์)
(สุรินทร์)
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
13,290,200
(2,375,000)
(1,993,200)
(1,993,200)
(6,928,800)
13,290,200

เงินนอกงบประมาณ

รวม
13,290,200

-

13,290,200
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(8) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
13,290,200
งบดาเนินงาน
9,220,200
- ค่าตอบแทน
145,200
- ค่าใช้สอย
1,086,700
- ค่าวัสดุ
7,988,300
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

4,070,000
1,000,00
3,070,000
-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่าง
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
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(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(10.1) เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทั้ง 4 จังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ
ในการเพิ่มผลผลิต การผลิตตามมาตรฐาน GAP การจัดการตอซังข้าว
(10.2) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวหอม
มะลิเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
(10.3) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเชื่อมโยงให้เกิดตลาดข้อตกลง
กันอย่างชัดเจน
(10.4) สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ จะมีการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้กลุ่มมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความจาเป็น
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ถ.สุรินทร์ - ปราสาท ต.นาบัว อ.เมือง จ.สรินทร์ 32000 โทร/โทรสาร 04454-6109 E-Mail : lssu_sur@dld.go.th

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี
------------------

โครงการที่ 4
โครงการปลูกผักเกษตรอินทรียด์ ้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์
งบประมาณ 12,000,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

20,000,000
20,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 11

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ วงเงิน 12,000,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารเข้าสู่ครัวโลก
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
สถานที่ติดต่อ สานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-244130
โทรศัพท์มือถือ: 081-1747937 อีเมล์: nakhonratchasima@energy.mail.go.th
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา : การเกษตรเป็นงานที่สาคัญมากสาหรับประเทศไทย เพราะเป็นงานที่สร้างเสริม
ความสุขสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมืองโดยส่วนรวม ผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้เกิดสินค้า อาหาร
ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมที่ ใช้ ภ ายในประเทศและส่ งจ าหน่า ยเป็ นสิ นค้ า ออก อาจกล่ าวได้ว่ า การเกษตรมี
ความสาคัญต่อความเจริญของประเทศ ดังต่อไปนี้
1. เป็นอาชีพหลักของคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตรแม้จะมี
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในหลาย ๆ ด้าน ประชากรส่วนใหญ่ของแรงงานไทยจะประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย งานช่าง งานบริการ งานวิชาการ เป็นต้น
2. เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศผลิตผลทางการเกษตรสามารถ
นาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อ้อย ผลิตเพื่อป้อนโรงงานน้าตาลมันสา
ประหลัง ส่งเข้าโรงงานผลิตแป้ง เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ ล้วนส่งออกไปขายต่างประเทศ ทาให้ประเทศมีรายได้
เพิ่มขึน้
จากการศึ ก ษา พบว่ า การจั ด หาและน าน้ าจากแหล่ ง น้ าธรรมชาติ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า น
การเกษตร ด้วยวิธีการที่เหมาะสม จัดว่าเป็นงานที่มีความสาคัญและมีประโยชน์มากอย่างยิ่งในการช่วยให้
เกษตรกรสามารถทาการเพาะปลูก ให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นจานวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นการปลูกข้าว พริก อ้อย และมันสาปะหลัง ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยน้าฝนและใช้น้าจากแม่น้าลาธารตามที่มี
เป็นหลัก ปีใดที่มีฝนตกโดยเฉลี่ยดีตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะทาให้การเพาะปลูกในปีนั้นได้รับผลดีตามไปด้วย
แต่ถ้าหากปีใดมีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกในเวลาที่ พืชต้องการ การเพาะปลูกในปีนั้นก็จะได้รับความเสียหาย
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หรือไม่ได้รับผลิตผลดีเท่าที่ควร เป็นเหตุให้เกษตรในหลายท้องที่ต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้าสาหรับ
ทาการเกษตร อยู่เสมอทุกปี
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังไม่ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนทุกชนิด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุ รินทร์)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก จึงได้มี
แนวคิดนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในการสูบน้าทาการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ซึ่ง
สามารถลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการสูบน้า ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเพราะปลูกได้
ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเพี ย งพอต่ อ การบริ โ ภคภายในประเทศเกษตรกรมี ร ายได้ มี ฐ านะดี ขึ้ น
ประชาชนกินดีอยู่ดี ไม่อดอยาก นอกจากนี้ยังมีผลิตผลเหลือส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ นารายได้เข้า
ประเทศ เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นฐานทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
1.2 สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกข้าว พริก อ้อย และมันสาปะหลัง ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยน้าฝนและใช้น้าจากแม่น้าลาธารตามที่มีเป็นหลัก
ส่งผลทาให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องรับภาระต้นทุนในการเพาะปลูกที่สูง เพราะต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นจานวน
มากในการสูบน้ามาใช้ในการเพาะปลูกในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และบางพื้นที่ยังประสบปัญหาน้าไม่เพียงพอต่อ การ
เพาะปลูกอีกด้วย ทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับที่ลงทุน ทาให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้
ด้วยสาเหตุข้างต้น เห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินโครงการเพื่อการเกษตร
(Smart farmer) ซึ่งโครงการนี้สามารถลดต้นทุนค่าน้ามันที่ใช้ในการสูบน้า ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อ
การเพราะปลูกได้ ซึ่งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสูบน้าทั้งจากแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดินที่
เป็นบ่อบาดาล โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไป
ขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องสูบ น้าให้สูบน้าในเวลากลางวัน น้าที่สูบได้จะถูกจัดเก็บไว้ในถังเก็บน้าซึ่งติดตั้งอยู่
บนแทงค์น้าจากแทงค์จะมีแรงดันเพียงพอที่จะไหลไปสู่แปลงเพาะปลูกได้
ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความจาเป็นเร่งด่วนต้อง
หาแนวทางแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกษตรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีรายได้ มีฐานะดี
ขึ้น ประชาชนกินดีอยู่ดี ไม่อดอยาก และสามารถส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจได้อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ตามแนวนโยบายของรั ฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.11 เพื่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในชนบท
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2.12 เพื่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด โดย
ให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.13 เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ที่ดินสาธารณประโยชน์,
ศักยภาพแหล่งน้าใต้ดิน ,แรงงานเกษตรกรซึ่งว่างงานในฤดูหนาวและฤดูแล้ ง รวมถึงแรงงานเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น และพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนศักยภาพสูงไม่มีวันหมดสิ้น
2.14 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
2.15 ส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2.3 ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

 ด้านการบริหารจัดการ

2.4 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่

2.5 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

2.6 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2559 สิ้นสุดปี 2559
2.7 สถานที่ดาเนินโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 2
แห่ง
ได้แก่ 1. ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. ตาบลจอหอ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 2
แห่ง
ได้แก่ 1. ตาบลบ้านบัว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 2
แห่ง
ได้แก่ 1. ตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2. ตาบลโคกกลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จานวน 2
แห่ง
ได้แก่ 1. เทศบาลตาบลทุ่งศรีชุมพล อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
2. ตาบลหนองแวง อาเภอศรีนรงค์ จังหวัดสุรินทร์
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและครัวเรือนปลูกผักอินทรีย์
จานวน 8
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนจานวน 160 ครัวเรือน
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2557
(แห่ง)
ติดตั้งระบบสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร
(Smart farmer)

แห่ง

ปี 2558
(แห่ง)

แห่ง

ปี 2559
(แห่ง)

ปี 2560
(แห่ง)
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4.2 ผลลัพธ์
4.2.1 สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรของราษฎรในชนบทได้อย่างยั่งยืน
4.2.2 สามารถพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด
โดยให้ ร าษฎรสามารถใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น การป้ อ งกั นการบุ ก รุ ก ที่
สาธารณประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.2.3 สามารถจัดการทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ที่ดินสาธารณประโยชน์
ศักยภาพแหล่งน้ าใต้ดิน แรงงานเกษตรกรซึ่งว่างงานในฤดูห นาวและฤดูแล้ง รวมถึงแรงงานเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น
4.2.4 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
25% ใน 10 ปี (AEDP 2555-2564) ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
4.2.5 เกิดศูน ย์ เรี ย นรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร ส้ าหรับเป็นแหล่ งเรียนรู้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4.3 ผลกระทบ
เชิงบวก : เกษตรกรมีร ายได้ มีฐ านะดีขึ้น ประชาชนกินดีอยู่ดี ไม่อดอยาก นอกจากนี้ยังมี
ผลิตผลเหลือส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ นารายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมากซึ่งเป็นฐานทาให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ด้วย
เชิงลบ : ไม่มี

-5-

5. แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ภาคีวางแผนการดาเนินงาน
โครงการฯ
2. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
3. ประชุมชี้แจงโครงการฯ
3. ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้า ระบบควบคุม
เพื่อการเกษตร (Smart farmer)
4. อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการน้า สร้างความยั่งยืน และ
การใช้งาน การบารุงรักษาระบบสูบน้าด้วยไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้าน/ชุมชนกลุ่มทาการเกษตร พร้อมทั้ง
การจัดทารายงานและการติดตามประเมินผล

รวมทั้งสิ้น
8

หน่วยนับ
แห่ง

8

แห่ง

6. วิธีการดาเนินการ
 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

2559
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

12,000,000

-

12,000,000

12,000,000

-

12,000,000
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8. วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม สร้างความยั่งยืน และการใช้
งาน การบารุงรักษาระบบสูบน้าด้วยไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้าน-ชุมชนกลุ่มทาการเกษตร
พร้อมทั้งการจัดทารายงานและการติดตามประเมินผล
งบลงทุน
- ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบสูบน้า ระบบควบคุม ระบบถังเก็บน้า ระบบท่อ
ส่งและจ่ายน้า
รวม

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
-

1,200,000
10,800,000
12,000,000

-

9. ความพร้อมของโครงการ
9.1 พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที  อยู่ระหว่างการเตรียมการ  อยู่ระหว่างศึกษา
9.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
 อยู่ระหว่างเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
9.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
9.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ไม่กระทบ
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว
 ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ
9.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
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9.6 ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
10. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
1. ด้าเนินการจัดท้าฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ มีการส้ารวจเก็บข้อมูล
การผลิตก่อนและหลังด้าเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลการด้าเนินงาน
2. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อสามารถน้าความรู้ต่อยอดในการท้าการเกษตรได้
3. ติดตามก้ากับดูแล แนะน้า ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
11. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
12. แนวทางแก้ไข
------------------------

โครงการที่ 5
โครงการพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร
งบประมาณ 165,700,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

3,195,000
1,715,000
2,690,000
1,000,000
8,600,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 7
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร งบประมาณ 165,700,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : เพิ่มขีดความสามมารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารเข้าสู่ครัวโลกอาหารปลอดภัย
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐ บาล แผนพัฒ นาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๘ แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่เป็น
บริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน้าความเสียหายและทุกข์
ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในปี
๒๕๕๔ และหาวิธีที่แก้ปัญหาน้้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการ
ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด้าเนินการจัดสร้างแหล่งน้้า ขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่
เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ: สภาพปัญหา / ความต้องการ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มขีดความสามมารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่
ครัวโลกอาหารปลอดภัย พื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยัง
ขาดแคลนแหล่งน้้ายังขาดแคลนแหล่งน้้าเพื่อใช้ในการเกษตร บางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บ
น้้า มีเพียงแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่ขาดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบบชลประทานใน
ปัจจุบัน ยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ท้าให้ราษฎรแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ที่ขาดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกัก และระบบชลประทานในปัจจุบัน ยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ท้าให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้า
หลากไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้้าท่วมเนื่องจากการไหลของน้้า ในฤดูแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้้าท้า
ให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้ราคา ท้าให้ขาดทุนทุกๆ ปี ดังนั้น หากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อน้ามาพัฒนาด้านแหล่งน้้าให้ทั่วถึง ก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้
ความเร่ งด่ วน : (ระบุ ระดับความจ้าเป็นเร่งด่วน) ราษฎรมีความต้องการอย่างสูงสุ ด โดยได้ติดตาม
ความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการอยู่ตลอดเวลา ทั้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านผู้แทนราษฎร ทั้งในส่วนท้องถิ่นและ

2

ฝ่ายการเมือง ให้ช่วยผลักดันโครงการ ให้สามารถด้าเนินการเกิดเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2
แก่ราษฎรในพื้นที่ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีแหล่งน้้าต้นทุนสนับสนุน การผลิต มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้้าต่างๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้้า แก้มลิง ฝายหิน
ทิ้งกั้นล้าน้้าฯลฯ ในเขต กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
 การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒ นาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ้ารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2558 สิ้นสุดปี กันยายน 2559
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด้าเนินการ เช่น อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) …………
1. บ้านหนองเขื่อง ต้าบลกุดตุ้ม อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. บ้านพีพวย ต้าบลสระโพนทอง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
3. บ้านซับพระไวย์ ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. บ้านไผ่ใต้ ต้าบลหนองแวง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
5. บ้านวังชมภู ต้าบลดงกลาง อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
6. บ้านหนองไผ่ ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
7. บ้านนาสีนวล ต้าบลนาฝาย อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
8. บ้านส้าราญ ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
9. ต้าบลจรเข้มาก อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
10. บ้านโนนสวรรค์ ต้าบลยางสว่าง อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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11. ต้าบลนาหนองไผ่ อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
12. ต้าบลพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
13. ต้าบลโนนส้าราญ อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่ ม เป้ า หมาย :
ราษฎรที่ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นการเกษตร ในเขตกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๗
แผน
(ผล)*

- เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร

ปี ๒๕๕๘
แผน

แห่ง

ปี ๒๕๕๙
แผน

ปี ๒๕๖๐
แผน

๑๓

* ผลการด้าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)
(๔.๒) ผลลัพธ์ : แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จ้านวน 13 แห่ง ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 จ้านวน ๑3 ต้าบล 10 อ้าเภอ 4 จังหวัด ราษฎรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับประโยชน์จาก
การใช้น้าเพื่อการเกษตร
(๔.๓) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ราษฎรในพื้นที่ด้าเนินการโครงการสามารถใช้น้าเพื่อการเกษตรทั่วถึง มีรายได้เพิ่มขึ้น
มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
( 5.1) ก่อสร้างระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเขื่อง พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลกุดตุ้ม
อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(5.2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า อ่างเก็บน้้าท่าช้างคล้อง บ้านพีพวย ต้าบลสระโพนทอง
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
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(5.3) ปรับปรังเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า หนองห้วยหินแตก พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับพระ
ไวย์ ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
(5.4) ปรับปรังเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า อ่างเก็บน้้าห้วยไผ่ใต้ พร้อมอาคารประกอบ บ้านไผ่ใต้
ต้าบลหนองแวง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(5.5) ปรับปรังเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า อ่างเก็บน้้าห้วยหาด พร้อมอาคารประกอบ บ้านวังชมพู
ต้าบลดงกลาง อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(5.6) ก่อสร้างระบบส่งน้้าบ้านหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่
ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(5.7) ก่อสร้างระบบส่งน้้าฝายน้้าล้นบ้านนาสีนวล พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสีนวล ต้าบลนาฝาย อ้าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
(5.8) ก่อสร้างระบบส่งน้้าฝายบ้านส้าราญ พร้อมอาคารประกอบ บ้านส้าราญ ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
(5.9) ขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยลึก พร้อมอาคารประกอบ เพื่อผลิตข้าหอมมะลิภูเขาไฟ ต้าบลจระเข้มาก อ้าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(5.10) ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้านโนนสวรรค์ ต้าบลยางสว่าง อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์
(5.11) แก้มลิงหนองโนนดอกรัก ต้าบลนาหนองไผ่ อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
(5.12) แก้มลิงบ้านเหล่า พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลพรมเทพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
(5.13) ขยายแนวท่อส่งน้้า สถานีสูบน้้าที่ 1 ต้าบลโนนส้าราญ อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ด้าเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

รวม

๑๖๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖๕,๗๐๐,๐๐๐

๑๖๕,๗๐๐,๐๐๐
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(๘) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

165,700,000

165,700,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ด้าเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่าง
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือด้าเนินการ
 มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา  ต้องท้ารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริหารจัดการหรือดูแลบ้ารุงรักษาร่วมกับราษฎรใน
พื้นที่ ผู้ใช้น้าจากแหล่งน้้าดังกล่าว ให้โครงการมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

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

โครงการที่ 6
ศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
งบประมาณ 20,000,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

5,000,000
3,000,000
2,000,000
10,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

( 1 ชุด : 1 โครงการ )
ลาดับความสาคัญ: 13
ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ งบประมาณ 20,000,000 บาท
กิจกรรม : ศูนย์ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวังน้าเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุม่ จังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหารสู่ครัวโลก
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ: นายธงชัย ลืออดุลย์
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์: 0 4424 3798
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
นโยบายรัฐบาล : ข้อ 6.4 และ 6.15
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : ข้อ 6.4 และ 6.15
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
สู่ครัวโลก
ยุทธศาสตร์จังหวัด : พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก ( Food Valley )
ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่
เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง และ ข้อ 6.15
ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตพื้นที่อาเภอ
วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จานวน 3,700 ไร่ ในเบื้องต้นได้จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรไร้ที่ทากินเข้าไปทา
การเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพแล้วจานวน 350 ราย เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดินและเกษตรกรเขตจังหวัดนครราชสีมา ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมาจึงจาเป็นที่จะจัดตั้ง ศูนย์
ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรมวังน้าเขียว เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบ
ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (ต้นแบบการ บูรณาการ) ของจังหวัด เป็นศูนย์ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของจังหวัด เป็นศูนย์แปรรูป
สินค้าการเกษตรของจังหวัด เป็นศูนย์นวัตกรรมการเกษตรของจังหวัด เป็นศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัด
เป็นศูนย์รวบรวมของดี-ของเด่นด้านการเกษตรของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด และเป็นศูนย์
สร้างงาน - สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
(1.2) สภาพปัญหา : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่จัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้เข้าไปดาเนินการทากินอยู่
นั้น ยังขาดการสนับสนุนการพัฒนา สร้างงาน – สร้างอาชีพ – สร้างรายได้ และยังชาดศูนย์ขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริที่จะให้เกษตรกรเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง
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(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดาเนินการจัดตั้ง ศูนย์ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรมวังน้าเขียว เพื่อให้เกษตรกรเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติจริงในพื้นที่เป้าหมายจาวนวน 200 ไร่ เกษตรกรเป้าหมายจานวน 200 ราย
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบศูนย์ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ให้เกษตรกรผู้ยากไร้
เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่
2.1.2 เพื่ อพัฒ นาเกษตรกรให้ มีร ายได้ที่เ หมาะสมด้ว ยวิ ธีการต่า ง ๆ เช่น ลดต้นทุ นการผลิ ต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต
2.1.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเกษตรกรจาหน่ายผลิตด้านการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
โดยตรงแก่ผู้บริโภค
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริหารของ
จังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน การบารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (ลือกเพียงข้อเดียว)
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 2 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2558 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาเภอวังน้าเขียว จานวน 200 ไร่
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาเภอวังน้าเขียว
จานวน 200 ราย
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
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3.2.1 หน่วยงานราชการ ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สานักงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สานักงานประมงจังหวัด นครราชสีมา สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา สานักพัฒนาที่ดินเขต 3 โครงการชลประทานนครราชสีมา โครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาพระเพลิง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นม.
สานักงานหม่อนไหมฯ เขต 4 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา สานักงาน
ปศุสัตว์เขต 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครราชสีมา สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5
3.2.2 ภาคประชาชน ได้แก่ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอวังน้าเขียวและเกษตรกรทั่วไป
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

(1) ตั้งศูนย์ต้นแบบขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต้นแบบการ บูรณาการ) ของจังหวัด
เป็นศูนย์ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของจังหวัด เป็นศูนย์
แปรรูปสินค้าการเกษตรของจังหวัด เป็นศูนย์นวัตกรรม
1 แห่ง
การเกษตรของจังหวัด เป็นศูนย์จาหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัด
เป็นศูนย์รวบรวมของดี-ของเด่นด้านการเกษตรของจังหวัด เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด และเป็นศูนย์สร้างงานสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(2) สร้างงาน – สร้างอาชีพ – สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรเขต
200 ราย
ปฏิรูปที่ดิน

ปี 2558
แผน

ปี 2559
แผน

ปี 2560
แผน

-

1 แห่ง

1 แห่ง

-

200 ราย 200 ราย

(4.2) ผลลัพธ์ :
4.2.1 ตั้งศูนย์ต้นแบบขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริสู่พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต้นแบบการ บูรณาการ) ของจังหวัด เป็นศูนย์ผลิตสินค้าเกษตรปลอด
สารพิษของจังหวัด เป็นศูนย์แปรรูปสินค้าการเกษตรของจังหวัด เป็นศูนย์นวัตกรรมการเกษตรของจังหวัด เป็นศูนย์
จาหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัด เป็นศูนย์รวบรวมของดี-ของเด่นด้านการเกษตรของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของจังหวัด และเป็นศูนย์สร้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 1 ศูนย์
4.2.2 สร้างงาน – สร้างอาชีพ – สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน จานวน 200 ราย
(4.3) ผลกระทบ
เชิงบวก :
4.3.1 ระบบนิเวศน์เกษตรเข้าสู่สมดุลธรรมชาติเนื่องจากลดการใช้สารเคมี
4.3.2 ตั้งศูนย์ต้นแบบขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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4.3.3 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
เชิงลบ : ระวังภัยธรรมชาติ
5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด)
กิจกรรม
1 พัฒ นาที่ดิน เพื่ อการปลูกพืช เลี้ ย งสั ตว์ และการทาการประมงในพื้นที่
200 ไร่
2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรในพื้นที่ 200 ไร่
3 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการสูญเสียสารอินทรีย์ในการเกษตร พื้นที่ 10 ไร่
4 การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร จานวน 200 ไร่
(เช่น ระบบท่อระบบสปริ้งเกอร์ ระบบน้าหยดในแปลงเกษตร ฯลฯ)
5

การปลูกทานตะวันเพื่อผลิตเมล็ด จานวน 20 ไร่

6
7
8

การปลูกปอเทืองเพื่อการปรับปรุงบารุงดิน จานวน 20 ไร่
การปลูกผัก/ไม้ผลปลอดสารพิษ จานวน 50 ไร่
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จานวน 5 ไร่

9
10
11
12

การปลูกข้าวไร่อินทรีย์ จานวน 35 ไร่
การปลูกมัลเบอร์รี่เพื่อการบริโภค จานวน 10 ไร่
การเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นด้าย จานวน 1 แห่ง
การเลี้ยงมดแดงเพื่อจาหน่าย จานวน 5 ไร่

13 การส่งเสริมการผลิตชีวินทรีย์ป้องกันกาจัดศัตรูพืช จานวน 200 ราย
14 การเลี้ยงโคพันธ์โคราชวากิว/กระบือ เพื่อผลิตนม จานวน 5 ไร่
15 การเลีย้ งแพะ แกะ จานวน 2 ไร่
16 การปลูกพืชอาหารสัตว์จานวน 10 ไร่
17 การเลี้ยงสัตว์ปีก ไก่โคราช ฯลฯ จานวน 1 ไร่
18 การเลีย้ งปลานิลจิตรดา/ปลาดุก/ปลาพวงโคราช จานวน 5 ไร่
19 การเลีย้ งปลาสวยงามเพื่อการค้า จานวน 2 ไร่
20 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ จานวน 1 ศูนย์
21 การรวมกลุ่ม/สร้างเครือข่าย 1 กลุ่ม จานวน 200 ราย

หน่วยงานหลัก
- ส านั กงา นกา รปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั งหวั ด
นครราชสีมา
- สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
- สานักพัฒนาที่ดินเขต 3
- โครงการชลประทานนครราชสีมา
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาพระ
เพลิง
- ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร
นครราชสีมา
- สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
- สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นม.
- สานักงานหม่อนไหมฯ เขต 4
- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา
- สานักงานปศุสัตว์เขต 3
- สานักปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
- สานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
นครราชสีมา
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
- สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรม

หน่วยงานหลัก

22 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จานวน 200 ราย
23 การส่งเสริมการจัดทาบัญชีฟาร์ม จานวน 200 ราย
24 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จานวน 20 ราย
25 การจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร จานวน 1 แห่ง
26 การจัดตั้งศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์และตลาดเกษตรกร จานวน 1 แห่ง
27 การจัดตั้งศูนย์นิทรรศการพอเพียงตามรอยพ่อ จานวน 1 แห่ง
28 การจัดงานเทศกาลพอเพียงตามรอยพ่อ จานวน 2 ครั้ง
29 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
- การจัดแถลงข่าว
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
30 การบริหารจัดการโครงการ/ติดตามประเมินผล
- จัดประชุมคณะกรรมการ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน
- สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร จานวน 20 ไร่
- การติดตามประเมินผล
6. วิธีการดาเนินงาน
7. วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2559
2560
รวม

 ดาเนินการเอง
เงินงบประมาณ
20,000,000
20,000,000
40,000,000

- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
- สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา
- สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
- สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา
- สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครราชสีมา
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา
- สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5

 จ้างเหมา
เงินนอกงบประมาณ
-

หน่วย: บาท
รวม
20,000,000
20,000,000
40,000,000
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(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
20,000,000
20,000,000
140,000
11,734,600
8,125,400
-

หน่วย: บาท
เงินนอกงบประมาณ
-

9. ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
 อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
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(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
10. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
การดาเนินการจัดเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจานวน 200 ราย เข้าไปเรียนรู้ ดูแล และฝึกปฏิบัติ
จริงโดยนารายได้ที่เกิดขึ้น เป็นรายได้ของเกษตรกรและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
โครงการสิ้นสุดแล้วมอบให้เกษตรกรที่เขาร่วมโครงการดาเนินการต่อเนื่อง เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างให้
เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่มาศึกษา และในการดาเนินการเนื่องจากเป็นโครงการบูรณาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมา จึงกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม โดยติดตาม
ระหว่างการดาเนินการ และประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อการพัฒนาโครงการ
ในระยะต่อไป
11. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
12. แนวทางแก้ไข :

-ไม่ม-ี

-ไม่มี*************

โครงการที่ 7
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง อารยธรรมขอม
งบประมาณ 11,500,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

5,000,000
5,000,000
11,000,000
9,000,000
30,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 15
ชือ่ โครงการ :……............…………......……………..
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหลักและแหล่งท่องเทีย่ วรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
วงเงิน 11,500,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด: ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ผูร้ ับผิดชอบ : นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ิดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
ผูร้ ับผิดชอบ : นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานทีต่ ิดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๕๒-4361
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทีไ่ ด้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ีทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย มี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วด้านอารยธรรมขอมมากมายเป็นแหล่งการศึกษาทางโบราณคดีทสี่ าคัญ สถานทีส่ าคัญทางอารย
ธรรมขอมมีจานวนนักท่องเทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ วในแต่ละปีเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดความชารุด ทรุดโทรมและไม่
เพียงพอในการให้บริการแก่นักท่องเทีย่ ว เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเทีย่ วและเป็นการเพิม่ จานวน
นักท่องเทีย่ วให้เดินทางมาท่องเทีย่ วมากขึ้นจึงควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางคมนาคมและสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพือ่ ดึงดูดให้นักท่องเทีย่ ว
เดินทางเข้ามาในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดมากขึ้นรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมขอม ดังนัน้ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งท่องเทีย่ วให้ยั่งยืนซึ่ง
เป็นการตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนโครงสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย และเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัด โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการให้บริการทางด้าน
อาคาร สถานที่ และบริการทางด้านข้อมูลสารสนเทศทางด้านการท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การปรับภูมิทัศน์ เส้นทางการ
คมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๑ และเพิม่ ทางเลือกด้านการท่องเทีย่ วให้กบั กลุ่มนักท่องเทีย่ ว
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีความจาเป็นต้องดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการให้บริการทางด้านอาคาร สถานที่ บริการทางด้านข้อมูลสารสนเทศทางด้านการท่องเทีย่ ว
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางการคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และเพิม่ ทางเลือกด้านการท่องเทีย่ วให้กบั กลุ่มนักท่องเทีย่ ว

(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพือ่ พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วบนเส้นทางอารยธรรมขอมให้มีความยั่งยืน
๒. เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ วให้มีประสิทธิภาพในการรองรับ
นักท่องเทีย่ ว
3. เพือ่ เพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด /กลุม่ จังหวัด
กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)
R การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพืน้ ฐาน เพือ่ ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเทีย่ วและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่ คงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
R การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมัน่ คงและความสงบ
(๒.๔) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๕) ประเภทของโครงการ
R พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี เดือนตุลาคม 2558
สิ้นสุดปี เดือนกันยายน 2559
(๒.๗) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้าน เป็นต้น) …………………………
แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด ชัยภูมิ บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
๓.๑ กลุม่ เป้าหมาย :
๓.๑.๑ หน่วยงานหรือองค์กรทีด่ ูแลแหล่งท่องเทีย่ วแต่ละแห่งในจังหวัด
๓.๑.๒
(๓.๑) ชุกลุมชน
่มเป้หมู
าหมาย
บ่ ้าน :……………………………………………………………………………………………………………
องค์กรท้องถิ่นต่างๆ ทีอ่ ยู่ใกล้แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
๓.๑.๓
(๓.๒) หน่
ผู้มีสวยงานภาครั
ว่ นได้สว่ นเสีฐยภาคเอกชนในจั
:……………………………………………………………………………………………………
งหวัด
๓.๒ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย :
๓.2.๑ ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด และใกล้เคียง
๓.2.๒ ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเทีย่ วและชุมชนในท้องถิ่น
๓.2.๓ นักท่องเทีย่ ว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
แผน (ผล)* แผน
แผน
แผน
2

แหล่งท่องเทีย่ วตาม
แหล่ง
เส้นทางอารยธรรม
ขอมได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง
* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)
(๔.๒) ผลลัพธ์ :
๔.๒.๑ แหล่งท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4.2.2 แหล่งท่องเทีย่ วเดิมมีขดี ความสามารถในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วมากขึ้น และแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
(๔.๓) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จานวนนักท่องเทีย่ วและรายได้จากการท่องเทีย่ วในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพิม่ ขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด /กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว งบประมาณ 11,500,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
จังหวัดบุรีรัมย์
1. การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลและขยายทีท่ าการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตาบลตาเป๊ก
อาเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานรับผิดชอบ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง งบประมาณทีใ่ ช้
ดาเนินงาน 9,500,000 บาท
จังหวัดสุรินทร์
2. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ววนอุทยานพนมสวาย บ้านสะพาน ตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน 2,000,000 บาท
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

R

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

เงินงบประมาณ
11,500,000

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
11,500,000

รวมทัง้ สิน้

11,500,000

-

11,500,000

(๘) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
รวมทัง้ สิน้
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

11,500,000
2,000,000
21,600
1,907,000

-

71,400

9,500,000
9,500,000

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ......................................................................
มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ..................................................................
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
R ทัง้ หมด
๏ บุคลากรมีประสบการณ์

บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

R มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R มีประสบการณ์สงู
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๙.๖) ผลตอบแทน
R มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
10.1 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลและขยายเขตทีท่ าการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หลังจาก
ดาเนินการเสร็.......................................................................................................................................................................
จสิ้นแล้ว มอบให้อทุ ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งดูแลต่อไป
10.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ววนอุทยานพนมสวาย ขอส่งมอบการบริหารงานและอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง
ให้แก่ วนอุทยานพนมสวาย กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริหารจัดการต่อไป
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(๑๒) แนวทางแก้ไข :ไม่มี

โครงการที่ 8
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
งบประมาณ 13,100,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

12,500,000
7,500,000
7,500,000
2,500,000
30,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ 16

ชือ่ โครงการ :……............…………......……………..
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว
วงเงิน 13,100,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด: ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ผูร้ ับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4425-2444
ผูร้ ับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐-๔๔๘๑-๑๒๑๘
ผูร้ ับผิดชอบ : นายเสรี ศรีหะไตร
ตาแหน่ง ผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0-4466-6528
ผูร้ ับผิดชอบ : นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐-๔๔๕๒-๐๙๗๙
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทีไ่ ด้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมือ่ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีนโยบาย ข้อ 6 การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
ส่งเสริมให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกในบางพืน้ ทีท่ มี่ ีผลต่อการท่องเทีย่ ว และสร้างแรงจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ กื้อกูลต่อบรรยากาศ
การท่องเทีย่ วตลอดจนการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีค่ รอบคลุมแหล่งท่องเทีย่ วอันมีลกั ษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น
กลุ่มทีจ่ ะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ทพี่ ัฒนาจากวิถชี มุ ชน รวมทัง้ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเดิมและแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิม่ มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่
นักท่องเทีย่ ว
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ในปี พ.ศ. 2558 โดยอาเซียนจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว รวมทัง้ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
และแรงงานมีฝมี ือโดยเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนทีเ่ สรีขึ้น ทาให้เกิดการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
เพือ่ ให้ภาคการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจาเป็นต้องมีการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วนับตั้งแต่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนาเทีย่ ว
มัคคุเทศก์ อาสาสมัครนาเทีย่ วและภาคีหน่วยงานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเทีย่ วภายใต้แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ ทัง้ นี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ “นคร
ชัยบุรินทร์” มองว่า ธุรกิจการท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ
การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้และนาเงินตราเข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล ด้วยเหตุนกี้ ลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ “นครชัยบุรินทร์” จึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาและบริหารด้านการ
ท่องเทีย่ วให้มีประสิทธิภาพเพือ่ เป็นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ โดยเน้นทีก่ ารยกระดับคุณภาพของบุคลากรและธุรกิจการบริการด้าน
การท่องเทีย่ วเป็นหลัก

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ตระหนักในความสาคัญของบุคลากรและธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การท่องเทีย่ ว ผู้นาท้องถิ่นทีม่ ีแหล่งท่องเทีย่ วอยู่ในพืน้ ที่ ทีม่ ีความต้องการในการพัฒนาด้านการบริการการท่องเทีย่ ว
เพือ่ เป็นการพัฒนาการท่องเทีย่ วและเพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีม่ ีการท่องเทีย่ วของประเทศ
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีข่ องกลุ่ม
จังหวัดฯ
๒.๑.๒ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วใน
พืน้ ทีข่ องกลุ่มจังหวัดฯ
๒.๑.๓ เพือ่ พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้บูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วของ
กลุ่มจังหวัดฯ
2.1.4 เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด /กลุม่ จังหวัด
กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)
R การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพืน้ ฐาน เพือ่ ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเทีย่ วและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่ คงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

/

/

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมัน่ คงและความสงบ
(๒.๔) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
/ โครงการใหม่
(๒.๕) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี เดือนตุลาคม 2558
สิ้นสุดปี เดือนกันยายน 2559
(๒.๗) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้าน เป็นต้น) …………………………
พืน้ ทีใ่ นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์)

(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
๓.๑ กลุม่ เป้าหมาย :
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องด้านการท่องเทีย่ ว เครือข่ายอาสาสมัครนาเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์
๓.๒ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย :
๓.2.๑ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว เครือข่ายอาสาสมัครนาเทีย่ ว
๓.2.2 นักท่องเทีย่ วไทยและต่างประเทศ
๓.2.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ ว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ดั
1. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้1.1
านการท่
การพัอฒงเที
นาย่ ว
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ วให้มี
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี
ยน ฒนาขีด
1.2 การพั

หน่วยนับ
-

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
แผน (ผล)* แผน
แผน
แผน
-

ครั้ง

-

-

4

ครั้ง

-

-

4

ความสามารถ
ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเทีย่ ว
1.3 การพัฒนา
ครั้ง
1
เครือข่ายด้านการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ วกลุ่ม
1.4 การอบรมเชิง
ครั้ง
8
ปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศเพือ่
การท่องเทีย่ ว
และการเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี
2. การอบรม
ครั้ง
4
มัคคุเทศก์เฉพาะพืน้ ที่
* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)
(๔.๒) ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพ มาตรฐานรับรองทีก่ าหนด และบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
รวมทัง้ หน่วยงานภาคีด้านการท่องเทีย่ ว มีความรู้ ความเข้าใจเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(๔.๓) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น ประชาชนในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วมีรายได้เพิม่ ขึ้น และรายได้ด้านการ
ท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดเพิม่ ขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว ดาเนินงานใน 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วให้มีขดี ความสามารถในการแข่งขัน ในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดาเนินการ 4 จังหวัดๆละ 1 รุ่นๆละ 100 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
งบประมาณทัง้ สิ้น 2,800,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่ ว ดาเนินการ 4 จังหวัดๆละ 1 รุ่นๆ
ละ 100 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน งบประมาณทัง้ สิ้น 2,800,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน
การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ดาเนินการในภาพรวมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จานวน 1 รุ่นๆ ละ 120 คน งบประมาณ
1,500,000 บาทหน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศเพือ่ การท่องเทีย่ วและการเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี
ดาเนินการ 4 จังหวัดๆละ 2 รุ่นๆละ 50 คน จานวน 20 ชั่วโมง งบประมาณทัง้ สิ้น 2,000,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
2. การอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บัตรสีชมพู) ดาเนินการ 4 จังหวัดๆละ 1 รุ่นๆละ 30 คน งบประมาณ
ทัง้ สิ้น 4,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,
บุรีรัมย์และสุรินทร์
(๖) วิธีการดาเนินงาน
/ จ้างเหมา
/ ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

เงินงบประมาณ
13,100,000

เงินนอกงบประมาณ
-

รวม
13,100,000

รวมทัง้ สิน้

13,100,000

-

13,100,000

(๘) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท
รายการ
รวมทัง้ สิน้
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
13,100,000
13,100,000

เงินนอกงบประมาณ
-

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ................................................................................
มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
R ทัง้ หมด
๏ บุคลากรมีประสบการณ์

บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

R มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R มีประสบการณ์สงู
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๙.๖) ผลตอบแทน
R มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามประเมิ.......................................................................................................................................................................
นผลหลังการฝึกอบรม รวมทัง้ ให้คาปรึกษาแนะนาและพัฒนาโดยผู้มีความรู้อย่างต่อเนือ่ ง
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(๑๒) แนวทางแก้ไข :ไม่มี
---------------------------------

โครงการที่ 9
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 39,450,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

30,000,000
30,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุม่ จังหวัด ระดับกิจกรรมย่อย

(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 2
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
วงเงิน 39,450,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ: นายธงชัย ลืออดุลย์
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์: 0 4424 3798
ผู้รับผิดชอบ: นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4481 1573
ผู้รับผิดชอบ: นายเสรี ศรีหะไตร
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4461 1182
ผู้รับผิดชอบ: นายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร
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 ที่ได้แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีนโยบาย ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในการส่ งเสริ มให้ นักท่องเที่ย วต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อ
บรรยากาศการท่องเที่ยวตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน
หรือจัดเป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ งท่องเที่ย วใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่ม มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่
นักท่องเที่ยว
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ในปี พ.ศ. 2558 โดยอาเซียนจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริการ การลงทุน
และแรงงานมีฝีมือโดยเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีขึ้น ทาให้เกิดการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
ภาคการท่องเที่ยวและบริการนับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการแข่งขันสูงกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้ภาค
การท่องเที่ยวและบริ การมีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์
ในด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและล้วนแต่เป็นสถานที่สาคัญ
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ทางประวัติศาสตร์ของประเทศ สามารถประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือนในแต่ละปี มากกว่า ๖ ล้าน
คน มากที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา ๓.๙ ล้านคนรองลงมา จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามลาดับ แต่ในปัจจุบัน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ยังขาดการบูรณาการในการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ของ
กลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยแต่ ล ะจั ง หวั ด ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การขาย
ด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดมากกว่าการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉีย งเหนือตอนล่าง ๑ ดังนั้ นเพื่อเป็น การเพิ่มมูลค่าของรายได้จากการท่องเที่ยวให้ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านการท่องเที่ย วในระดับ ภูมิภ าค และกลุ่ มประเทศอาเซียน กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ จึงเน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ได้รับการเผยแพร่มากขึ้นและเพื่อ
เป็นการสร้างฐานการตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
กลุ่มจังหวัดมีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากของรัฐบาล
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ
2.1.2 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
2.1.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการตลาดและการท่องเที่ยวแก่กลุ่มจังหวัดและเพิ่มขีดความสามารถใน
แข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวแก่กลุ่มจังหวัด
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
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(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ เริ่มต้นปี เดือนตุลาคม 2558 สิ้นสุดปี เดือนกันยายน 2559
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
(3.1) กลุ่ มเป้าหมาย :
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจากภายในกลุ่ มจังหวัดฯ และนอกกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๓.2.๑ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
๓.2.2 นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ
๓.2.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
3.2.4 สถาบันการศึกษา
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
หน่วยนับ แผน*
แผน
แผน
(ผล)
กิจกรรม
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ปี 2560
แผน
-

4.2) ผลลัพธ์ :
๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัด และภาคีที่เกี่ยวข้องมีแผนส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
๔.๒.2. เกิดกิจกรรมการส่งเสริมการขายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4.2.3 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และในกลุ่มประเทศอาเซียน
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จ านวนนักท่องเที่ย วและรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
จานวน 10 กิจกรรม งบประมาณรวม 39,450,000 บาท ดังนี้

4

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว "มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์"
ในประเทศ จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
5,000,000 บาท หน่วยดาเนินการสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
กิจ กรรมที่ 3 การจั ดทาป้ ายประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (Bill Board)
งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยดาเนินการสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 4 การจัดทาโฆษณาเคลื่อนที่ (Tour Bus Back) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 3,500,000 บาท หน่วยดาเนินการสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 5 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ทางระบบออนไลน์
(online Seeding/online short film) งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยดาเนินการสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 6 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอมนครชัย
บุรินทร์ (Press Tour/Press Conference) งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 7 การจัดทา Application ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์(จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิและสุรินทร์) จังหวัดละ 2,000,000 บาท และการพัฒนา/ปรับปรุงภาษาบน Application : Go2Buriram
(จังหวัดบุรีรัมย์) งบประมาณ 1,000,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
กิจกรรมที่ 8 การติดตั้งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว บนถนนสาย ชย. 3001 แยกทางหลวงหมายเลข
201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2159 ตาบลนาเสียว,นาฝาย,ห้วยตอน อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
1,500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 9 การติดตั้งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว บนถนนสาย ชย. 3006 แยกทางหลวงหมายเลข
225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2354 ตาบลโป่งนก อาเภอหนองบัวระเหว และตาบลนายางกลัก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,450,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
(6) วิธีการดาเนินงาน
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

 ดาเนินการเอง

เงินงบประมาณ
39,450,000
39,450,000

 จ้างเหมา

เงินนอกงบประมาณ
-

หน่วย:บาท
รวม
39,450,000
39,450,000
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(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ

งบประมาณ

หน่วย:บาท
เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

59,450,000
36,500,000
36,500,000
-

-

งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,950,000

-

2,950,000

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

-

-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วอยู่ในระหว่าง
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามและประเมินผลหลังดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด: (12) แนวทางแก้ไข : -------------------------------

โครงการที่ 11
โครงการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มความเชือ่ มั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ 28,941,020 บาท
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน วงเงิน 28,941,020 บาท
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์
ตาแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4424-3798
ผู้รับผิดชอบ : นายเสรี ศรีหะไตร
ตาแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4461-1182
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
๑) คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(ข้อ ๖.๖)
๒) พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖ (๓)ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา และ(๔)ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและ
ความมั่นคงของราชอาณาจักร
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยกระดับการ
บริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุของประเทศไทย สาเหตุสาคัญมาจากการเกิดอุบัติ เหตุบนท้องถนน
มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติพบว่าการเสียชีวิตในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า
๑๒,๐๐๐ คน สร้ างความสู ญเสี ย กว่า ๗๐,๐๐๐ ล้ านบาท กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1
เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมในการ
พัฒ นามีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการส่ งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
โดยจัดให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวมีการ
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก
ความปลอดภัย ประกอบกับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกาหนดให้ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety ) โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่ากว่า ๑๐ คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี ๒๕๖๓ จึงจาเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

2

จังหวัดนครราชสีมา มียุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยดาเนินกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์
คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 2 น้อมนาหลักแนวคิดของ
โครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่ม
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและการบริการท่องเที่ยว ทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดส่งผลให้มีใช้จ่ายเงินเฉลี่ยปีละ หลายพันล้านบาท
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ๑ ใน ๑๒ จังหวัด เมืองต้องห้าม...พลาด ภายใต้ชื่อ บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยว เช่นการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีสนามฟุตบอลไอ-โมบาย
สนามแข่งรถ ช้างอินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ได้มาตรฐานสากล สามาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยว ปีละ
หลายล้านคน มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้าน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ได้รับการรักษาความปลอดภัยและการบริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง
สถานที่ท่องเที่ยว จะต้องได้รับความคุ้มครอง ในระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
จึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVไว้ ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ว่าสามารถเฝ้าระวัง
และติดตามจับกุมผู้กระทาผิดมาลงโทษได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
(๑.๓) ความเร่งด่วน (ระบุความจาเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมาก หากไม่รีบดาเนินการ จะเกิดผลการทบต่อความมั่นคง และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชน เนื่องจากปัญหาด้านอาชญากรรมต่างๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น อันอาจส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของประชาชน
ตลอดจนนักท่องเที่ยว ในการตัดสินใจ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคอิสานตอนล่าง และสาเหตุสาคัญ
จากการทาผิดกฎหมายจราจรบนท้องถนน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การ
บังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่ ซึ่งปัจจุบันการติดตั้งกล้องวงจรปิด ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุมระบบ
การจราจร การบังคับใช้กฎหมาย การติดตามจับกุมการกระทาความผิดต่างๆ รวมทั้งการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาในพื้นทีใ่ ห้ได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นมาตรฐานสากล
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการสร้างระบบควบคุม และอานวยการจัดระเบียบที่สาธารณะ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวในด้านการรับบริการและการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า
การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม
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 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(๒.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การรักษาความมั่นคงและความสงบ  การบริหารจัดการ
(๒.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปีงบประมาณ เริ่มต้น ๑ ต.ค.๕๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙
(๒.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา ๙ แห่ง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ จังหวัดบุรีรัมย์ ๗ แห่ง
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมทั้งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และ
ประชาชนในพื้นที่
(๔) เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ลดการเกิดปัญหา
อาชญากรรม และการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร
แก่นักท่องเที่ยว

ร้อยละ

ปี ๒๕๕8
แผน
(ผล)*
-

ปี ๒๕๕9
แผน

ปี ๒๕60
แผน

๓๐

๓๐

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62
แผน
แผน

* ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม 2556 – กันยาย 2557)
(๔.๒) ผลผลิต : (ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ)
1. ทาให้ประชาชน มั่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือนักท่องเที่ยว มีความ
เชื่อมั่น ในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจ และตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มมากขึ้น
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2. ลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบห้วง
เวลาเดียวกันก่อนการจัดทาโครงการ และสามารถติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่ออาชญากรรมในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของจานวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
3. เป็นศูนย์ข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ด้านการจราจรได้อย่างรวดเร็ว ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ให้ประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการใช้เส้นทางสัญจร เพื่อนาไปประกอบใช้เป็นหลักฐานทางคดีทาให้คดี
มีความน่าเชื่อถือ
๔. สามารถใช้เป็นข้อมูล พยานหลักฐานในคดีประกอบสานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
(๔.๓) ผลลัพธ์ : (การนาไปใช้ประโยชน์ - เชิงคุณภาพของผลผลิต)
๑. นักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานสากล
๒. นักท่องเที่ยว เกิดความประทับใจ และหันกลับมาเที่ยวในพื้นที่ภาคอิสานตอนล่าง
๓. นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพิ่มขึ้น
๔. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าจังหวัด ปีละหลายหมื่นล้านบาท
๕. เกิดการจ้างงาน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทาให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ จะได้รับความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)
๕.๑ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา 7 แห่ง
ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 7 แห่ง งบประมาณ 21,941,020 บาท
๑) ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามทางแยก ทางร่วม ในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา ในพื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่ง
เรียนรู้ ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ติดกล้อง CCTV ๕ จุดๆละ ๔ กล้อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV งบประมาณ 3,042,060 บาท
๒) ติ ดตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ดตามทางแยก ทางร่ ว ม ในเขตอ าเภอพิ ม าย ในพื้ น ที่ ท่ องเที่ ยว และแหล่ ง เรี ย น
ปราสาทหินพิมายติดกล้อง CCTV ๘ จุดๆละ ๔ กล้อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
งบประมาณ 3,688,660 บาท
๓) ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามทางแยก ทางร่วม ในเขตอาเภอด่านขุนทด ในพื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้วัด
บ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ)ติดกล้อง CCTV ๕ จุดๆละ๔ กล้อง งบประมาณ 3,042,060 บาท
๔) ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามทางแยก ทางร่วม ในเขตอาเภอ สูงเนิน ในพื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้
เมืองเสมาวัดเสมาติดกล้อง CCTV๕ จุดๆละ ๔ กล้อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
งบประมาณ 3,042,060 บาท
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๕) ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามทางแยก ทางร่วม ในเขตอาเภอ โชคชัย ในพื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้
บ้านด่านเกวียนติดกล้อง CCTV ๕ จุดๆละ ๔ กล้อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
งบประมาณ 3,042,060 บาท
6) ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามทางแยก ทางร่วม ในเขตอาเภอ โนนสูง ในพื้นที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้
บ้านธารปราสาทติดกล้อง CCTV ๕ จุดๆละ ๔ กล้อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
งบประมาณ 3,042,060 บาท
7) ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทางแยก ทางร่วม ในเขตอาเภอเมือง ตาบลจอหอ ในพื้นที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้
ปราสาทหินพนมวันติดกล้อง CCTV๕ จุดๆละ ๔ กล้องจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
งบประมาณ 3,042,060 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 7,000,000 บาท
1) ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บริเวณถนนด้านหน้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ถนนด้านหน้าสนามแข่งรถ Chang International
Circuit ถนนด้านหน้าสนามฟุตบอล I-Mobile Stadium งบประมาณ 7,000,000 บาท
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60

28,941,020
-

-

28,941,020
-

รวมทั้งสิ้น

28,941,020

-

28,941,020
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(๘) วงเงินของโครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนก
ตามงบรายจ่าย)
เงินนอกงบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
๑.งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
๒.งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่
(กล้อง CCTV.)

28,941,020

28,941,020
28,941,020

* หมายเหตุ - ให้สรุปงบประมาณภาพรวมเป็นรายหมวดงบประมาณ
- สาหรับรายละเอียดตัวคูณให้กรอกตามแบบฟอร์มสานักงบประมาณที่แนบ
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที

อยู่ ใ นระหว่ า งเตรี ย มการ หมายถึ ง ศึ ก ษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ น ที่
ด าเนิ น การแล้ ว แต่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ หรื อ ก าลั ง แก้ ไ ขปั ญ หา/อุ ป สรรค
ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ......................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
 มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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* เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีประสบการณ์
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : (ข้อนี้ต้องเขียนทุกโครงการโดยระบุวิธีบริหารจัดการให้ชัดเจนและมีความยั่งยืน)
……………............................................................................................................................. ............
…………….........................................................................................................................................
……………............................................................................................................................. ............
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี
(๑๒) แนวทางการแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
…………….........................................................................................................................................
……………............................................................................................................................. ............
……………............................................................................................................................. ............

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

โครงการที่ 12
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
งบประมาณ 32,520,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด: 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 8

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
วงเงิน 32,520,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ภาคเกษตรกรรม บริการ และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ และเป็นการสร้างโอกาสสาหรับธุรกิจใหม่ที่ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ หรือที่เรียกว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์”
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด นครราชสี มา ชั ยภู มิ บุ รี รั มย์ และสุ ริ น ทร์ ได้ ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ “ศู น ย์ ก ลางเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์” มียุทธศาสตร์ยกระดับ
การบริหารจัดการนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของ
กลุ่มจังหวัด โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อเป็น การลดต้นทุนการผลิตไหม การเพิ่มรายได้จากการจาหน่ายไหม
และผลิ ตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด ซึ่งการส่ งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมเชิงพาณิชย์เป็นปัจ จัยสาคัญ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตไหมที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากการดาเนินงานที่ผ่าน
มาผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมได้รับพัฒนาด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการรวมถึงการจัดตั้งเครือข่าย
การพัฒนาในระดับ Cluster หากแต่ว่ายังขาดการจัดการองค์ความรู้ที่จะนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาและเรื่องราวที่ชัดเจนและขาดการจัดระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
การรวมกลุ่ มอุ ต สาหกรรม(Cluster) แปรรู ปผลิ ตภั ณ ฑ์ไ หม ที่ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง ขาดความต่อ เนื่อ ง และจาก
สถานการณ์ ความต้องการใช้พลังงานของโลกรวมทั้งประเทศไทยทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะ
สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการใช้พลังงานในการผลิตไหมที่ทาให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย

จากการศึ ก ษาของกรมพลั ง งานทดแทน กระทรวงพลั ง งาน เตาย้ อ มไหมแบบเดิ ม
(เตาแบบสามเส้ า ) ซึ่ งใช้ เชื้อ เพลิ งคือ ท่อนฟืนมี ประสิ ทธิ ภ าพที่ด้อ ยกว่ าเตาย้อ มไหมประหยั ดพลั งงาน
เนื่องจากเตาย้อมไหมแบบประหยัดพลังงานนั้นเป็นระบบปิด คือสามารถป้องกันการสูญเสียความร้อนจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ลม ความชื้นในอากาศ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการใช้พลังงานแล้วพบว่าเตาย้อมไหม
แบบเดิม ใช้ฟืน จ านวน 13,000 กิโ ลกรัมต่อปี เตาย้อมไหมประหยัดพลั งงาน ใช้ฟืนเพียง 11,152
กิโลกรัมต่อปี ประหยัดพลังงานได้มากถึง 23 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 2,348 บาท /เตา/ปี
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ :
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดระบบของการจัดการ
องค์ความรู้ทุกด้าน เช่น ช่องทางการจาหน่ายเพิ่มมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม การพัฒนารูปแบบ
มาตรฐานและการประชาสั มพั น ธ์ผ ลิ ตภั ณฑ์ไ หมของกลุ่ ม จังหวัด การประหยัด พลั ง งานอันเป็นต้ นทุ น
ในการผลิตไหม รวมทั้งเพื่อให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ส่งผลดีต่อ
การเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพผลิตไหมสู่สากล เพื่อลดต้น ทุน ด้า นพลัง งานในกระบวนการผลิต การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
และศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
และการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่าย “ไหม” อย่างต่อเนื่อง ทาให้กลุ่มเกิดความสามัคคี เกิดอานาจการ
ต่ อ รอง เกิ ด การพั ฒ นา และสามารถท าให้ ก ลุ่ ม มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสืบไป
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
(2.1.1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(2.1.2) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและการใช้เชื้อเพลิงของกระบวนการผลิตไหม
(2.1.3) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เศษชีวมวลที่มีอยู่
มากในพื้นที่
(2.1.4) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกิดการขยายตัว ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมในกลุ่มจังหวัดสู่ภูมิภาค
และสากล
(2.1.5) เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและศิลปวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของกลุ่มจังหวัดฯ
ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
(2.1.6) เพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหม มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
(2.1.7) เพื่อพัฒนาเครือข่ายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ไหม ช่วยเหลือเกื้อกูลการทางานกันอย่างเป็นรูปธรรม
(2.1.8) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายไหม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจไหม ให้สามารถแข่งขันได้พร้อมก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกต่อไป

(2.1.9) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไหม ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2.3 ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม
 ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
2.4 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
2.5 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา  ดาเนินการปกติ
2.6 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2559
2.7 สถานที่ดาเนินโครงการ
(2.7.1) ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(2.7.2) บ้านหัวสะพาน หมู่ 3 ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
(2.7.3) พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์
 บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙ ตาบลเขวาสินรินทร์ อาเภอเขวาสินรินทร์
 บ้านหม่อนไหมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์
 บ้านประทุน หมู่ที่ ๔ ตาบลแตล อาเภอศรีณรงค์
 บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท
 บ้านอาลึ หมู่ที่ 4 ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ
(2.7.4) พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
 บ้านเขว้า หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า
 บ้านหัน หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหัน อาเภอเกษตรสมบูรณ์
 บ้านหนองหอย อาเภอกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง

 บ้านเสี้ยวน้อย ตาบลบ้านเล่า อาเภอเมืองชัยภูมิ
 บ้านโคกล่าม ตาบลนาหนองทุม อาเภอแก้งคร้อ
 บ้านส้มป่อย ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตุรัส
(2.7.5) การติดตั้งเตาย้อมไหมพลังงาน
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จังหวัดละ 25 แห่ง
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
 ส่วนราชการในระดับจังหวัด/อาเภอ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประชาชนทั่วไป
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

กิจกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ ด้วย
พลังงานทดแทน
- เตาย้อมไหมประหยัด
พลังงาน

แห่ง

กิจกรรม เสริมสร้างองค์
ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมนคร
ชัยบุรินทร์
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
- จานวนศูนย์ถ่ายทอดองค์
ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมนคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรม ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม
(Cluster) แปรรูปไหมอย่าง
ยั่งยืน
- จานวนรายของ
เครือข่ายไหม “คลัสเตอร์”
ที่มีความเข้มแข็ง

ปี 2557
(แห่ง)

ปี 2559
(แห่ง)

ปี 2560
(แห่ง)

100

แห่ง
ร้อยละ
-

ราย

ปี 2558
(แห่ง)

4

4

4

4

4

4

-

100

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2557
(แห่ง)

ปี 2558
(แห่ง)

ปี 2559
(แห่ง)

- จานวนรายของ
เครือข่ายไหม “คลัส
เตอร์”ที่เพิ่มขึ้น

ราย

50

- จานวนรายที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากการ
รวมกลุ่ม “คลัสเตอร์”

ราย

๒๐

ราย

100

- จานวนรายที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
- มีผลิตภัณฑ์ใหม่เชิง
สร้างสรรค์ สาหรับ “คลัส
เตอร์”

ผลิตภัณฑ์

ปี 2560
(แห่ง)
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4.2 ผลลัพธ์
4.2.1 ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างแพร่หลาย
4.2.2 สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและลดการใช้เชื้อเพลิงของกระบวนการผลิตไหมได้
อย่างเป็นรูปธรรม
4.2.3 ชุมชนมีการใช้เศษชีวมวล ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.4 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถขยายตัวด้านการผลิต การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4.2.5 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย
4.2.6 มีการจัดระบบองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 อย่างเป็นรูปธรรม
4.2.7 ให้เครือข่ายผู้ประกอบการไหม ของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ไหมในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
4.3 ผลกระทบ
เชิงบวก ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและลดการใช้เชื้อเพลิง
ผู้ประกอบการไหมมีความสัมพันธ์กันในลักษณะความร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันตามแนวทางคลัสเตอร์ ทา
ให้กลุ่มได้รับการยกระดับให้มีความเข้มแข็ง และมีกิจกรรมเครือข่ายเพื่อดาเนินงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนแก่
สมาชิกกลุ่มและประชาชน ในการต่อยอดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่สมาชิกและประชาชน อย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
เชิงลบ -

5. แนวทางการดาเนินงาน
1) กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 1,200,000 บาท
1. สารวจครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตไหม
2. ติดตั้งเตาย้อมไหมให้กับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
3. อบรมให้ความรู้การใช้เตาย้อมไหม

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

100
100
480

แห่ง
แห่ง
คน

กิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 12,000,000 บาท
- สร้างความรู้ความใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของในแต่ละพื้นถิ่น
- สนับสนุนการจัดกระบวนการจัดการองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
เกี่ยวกับผ้าไหมของในแต่ละพื้นถิ่น
- สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ขององค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของพื้นถิ่น
- ปรับปรุงพัฒนา จัดสร้างอาคารจัดแสดงองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของพื้นถิ่น
- จัดกิจกรรมแสดงและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับผ้าไหมของพื้นถิ่น
กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปไหมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 19,320,000 บาท
- ประชุมทบทวนการดาเนินงานคลัสเตอร์
จัดประชุมทบทวนการดาเนินงานคลัสเตอร์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อศึกษาถึง
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และผลการดาเนินงานที่ผ่าน เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานคลัสเตอร์
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน ภายใต้ FTA
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูล
ดาเนินการออกสารวจ ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการประกอบ
ธุรกิจผ้าไหม อย่างแท้จริง
- การประชาสัมพันธ์
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และประกาศรับสมัครสมาชิกเพิ่ม พร้อมจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด
การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ประโยชน์ที่จะได้รับ และทิศทางการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมกระชับมิตรเครือข่ายสัมพันธ์
จัดทัศนศึกษาดูงาน/การจัดตั้งกองทุนซื้อวัตถุดิบร่วมกัน/จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน เพื่อให้สมาชิก
ทางานร่วมกัน เกิดการไว้ใจและเปิดใจทางาน ก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีต่อกัน นาไปสู่การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง
และกาหนดให้มีผลิตภัณฑ์ไหมเชิงสร้างสรรค์ใหม่สาหรับกลุ่ม
- ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ
ให้ความช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ อาทิ การผลิต การจัดการ
การตลาด ประหยัดพลังงาน โดยส่งที่ปรึกษาแนะนาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

- การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมิน ผลเพื่อกากับ ดูแลการทางานของที่ปรึกษาในกิจกรรมหลั กให้ เป็นไปตาม
แผนงาน ตั ว ชี้วั ด ค่ าเป้ าหมายที่ก าหนด และสรุป ผลการปฏิบั ติงาน พร้อ มข้อ เสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงาน ปีต่อไป
6. วิธีการดาเนินการ
 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

32,520,000

32,520,000

รวมทั้งสิ้น

32,520,000

32,520,000

8. วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น
9. ความพร้อมของโครงการ
9.1 พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที

งบประมาณ
32,520,000
17,446,900
350,800
16,016,400
863,700
216,000
4,073,100
2,073,100
2,000,000
11,000,000

เงินนอกงบประมาณ
-

 อยู่ระหว่างการเตรียมการ  อยู่ระหว่างศึกษา

9.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
 อยู่ระหว่างเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
9.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
9.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ไม่กระทบ
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว
 ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ
9.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
9.6 ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
10. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
1. ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ มีการสารวจ เก็บ
ข้อมูลการผลิตก่อนและหลังดาเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
2. ส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจหรือครัวเรือนผลิตไหม
3. ติดตามกากับดูแล แนะนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
11. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
12. แนวทางแก้ไข
-

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

โครงการที่ 12
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน
งบประมาณ 26,000,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
6,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๑

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดนครราชสีมา (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : 18

ชื่อโครงการ : เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
งบประมาณ 26,000,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน" ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์การเตรียม
ความพร้อมไว้ 8 ยุทธศาสตร์ สอดรับในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าและบริการ การค้าการลงทุน โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิต การพัฒนามาตรฐานการบริการ และ
การส่งเสริมการตลาด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยง กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด นครราชสี มา ชัย ภู มิ สุ ริ นทร์ และบุ รี รัม ย์ ได้ร่ ว มมื อกั น จัด ทายุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา
กลุ่มจังหวัดเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
พัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560) โดยมีวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด
คือ “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์ ” และ
มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด คือ 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 2. ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยง
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค และอาเซียน
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
การยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จึงนาไปสู่การอนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ตั้งแต่

๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 ในการพัฒนาหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ไหมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว (Thai Silk Village) ของ
จังหวัดนครราชสีมาแล้ว จานวน 27 แห่ง ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๘ แห่ง
๑) บ้านหลุ่งประดู่ หมู่ที่ ๑,๒ ตาบลหลุ่งประดู่ อาเภอห้วยแถลง
๒) บ้านดู่ หมู่ที่ ๒ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย
๓) บ้านพงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตาบลขามสมบูรณ์ อาเภอคง
๔) บ้านแฝก-โนนสาราญ หมู่ที่ ๓,๔ ตาบลสามเมือง อาเภอสีดา
๕) บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ ๒ ตาบลหันห้วยทราย อาเภอประทาย
๖) บ้านธงชัย (จะโป๊ะ) หมู่ที่ ๒ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย
๗) บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน หมู่ที่ ๓,๙ ตาบลหนองหว้า อาเภอบัวลาย
๘) บ้านกุดน้าใส หมู่ที่ ๑๐ ตาบลไพล อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดชัยภูมิ จานวน ๖ แห่ง
๑) บ้านหนองหอย ม.4 ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง
๒) บ้านเสี้ยวน้อย ตาบลบ้านเล่า อาเภอเมืองชัยภูมิ
๓) บ้านโคกล่าม ตาบลนาหนองทุม อาเภอแก้งคร้อ
๔) บ้านส้มป่อย ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตุรัส
๕) บ้านเขว้า ม.๑ ตาบลบ้านเขว้า อาเภอจัตุรัส
๖) บ้านหัน ม.๕ ตาบลบ้านหัน อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๗ แห่ง
๑) บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง
๒) บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง
๓) บ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๑๕ ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย
๔) บ้านสนวนนอก หมู่ที่ ๒ ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช
๕) ชุมชนถนนสายยาว ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมืองบุรีรัมย์
๖) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง
๗) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๘ ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง
จังหวัดสุรินทร์ จานวน ๖ แห่ง
๑) บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์
๒) บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙ ตาบลเขวาสินรินทร์ อาเภอเขวาสินรินทร์
๓) บ้านหม่อนไหมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์
๔) บ้านประทุน หมู่ที่ ๔ ตาบลแตล อาเภอศรีณรงค์
๕) บ้านโพธิ์กอง หมู่ที่ 3 ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท
๖) บ้านอาลึ หมู่ที่ 4 ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ
ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลความต้องการของแกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ม
ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหม และภาคีเครือข่ายการพัฒนายังขาดทักษะ กลยุทธ์ และระบบในการบริหารจัดการ
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมที่เป็นระบบ ตลอดถึงยังต้องดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาจุดเรียนรู้ต่าง ๆ

๓

ให้มีความพร้อมรับต่อการเปิดประตูสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงควรมีการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และการสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมให้กับแกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ
ไหม ภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีระบบและเกิดความยั่งยืนต่อไป
ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความจาเป็นเร่งด่วนต้อง
สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุน
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน โดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการจัดทาโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ไหมสู่ ส ากล เพื่ อน าไปสู่ การเพิ่ มศั กยภาพผู้ น าชุ มชน การบริ หารจั ดการหมู่ บ้ านท่ องเที่ ยววั ฒนธรรมไหมให้ เป็ นระบบ
การพัฒนามาตรฐานการผลิต การบริการ และการส่งเสริมการตลาด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนต่อไป
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:
2.1.1 เพื่อสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการไหม และภาคีเครือข่ายการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
สู่สากล
2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุ กภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการศูนย์กลางการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอารยธรรม ของ “นครชัยบุรินทร์”
2.1.3 เพื่ อพัฒนาการตลาดให้ ผู้ ประกอบการผลิ ตภั ณฑ์ ไหมเป็ นมื ออาชี พในกลุ่ มจั งหวั ด
นครชัยบุรินทร์
2.1.4 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมให้สามารถเชื่อมโยง
ตลาดสู่ภูมิภาคอื่น
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ

๔

(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี : เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยายน 2559
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : แกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม และ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาภาครัฐ/เอกชน/และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

- ตัวชี้วัด มูลค่าการจาหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ไหม เพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัด ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
ไหมมีคู่ค้าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
ราย

ปี 2557 แผน
(ผล)*

ปี 2558
แผน
3

ปี 2559
แผน
3

ปี 2560
แผน
3
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* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
(4.2) ผลลัพธ์:
1. เกิ ด ทัก ษะ และความพร้ อ มในการบริ ห ารจั ดการหมู่ บ้า นท่อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมไหม
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และสินค้า OTOP ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ และมีช่องทาง
การตลาด เพื่อการท่องเที่ยวในอาเซียน
2. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มาจากการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ:
เชิงบวก:
1. เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะเป็นโครงการที่เน้นการทางานแบบองค์รวม
2. ราษฎรในท้องถิ่นมีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น
เชิงลบ: ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1) กิ จ กรรม การพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมไหม
นครชัยบุรินทร์ (อบรมและศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม จานวน
27 หมู่บ้านๆ ละ 4 คน รวม 108 คน เจ้าหน้าที่โครงการและวิทยากร จานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
งบประมาณดาเนินการ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕

5.2) กิจกรรม พัฒนาจุดเรียนรู้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
บูรณาการแบบครบวงจร
พื้นที่เป้าหมาย หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม (Thai Silk Village) ปี 2553 –
2556 จานวน 27 หมู่บ้าน
งบประมาณดาเนินการ 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
5.3) กิจกรรม การติดตามประเมินผล โดย ติดตามสนับสนุน และให้คาแนะนา
ก่อน ระหว่าง หลัง (กิจกรรมย่อยที่ 5.1 และ 5.2) จานวน 27 หมู่บ้านๆ (4 จังหวัดๆ ละ 25,000 บาท)
งบประมาณดาเนินการ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
5.4) กิจกรรม จัดงานแสดง/จาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณดาเนินการ 12,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
- จัดแสดง/จาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด ฯ
กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จัดทาบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้าของคู่เจรจา
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2557
2558
2559
26,000,000
2560
2561
รวมทั้งสิ้น
26,000,000
-

หน่วย:บาท

รวม
26,000,000
26,000,000

(๘) วงเงินของโครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ
26,000,000
17,786,000
438,000
16,369,100
995,900
15,000
8,214,000
2,409,860
5,804,140

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

๖

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบู ร ณ์ (ให้ ร ะบุ ชื่อ หน่ว ยงานเจ้า ของรูป แบบรายการที่ ใช้ ) ส านั ก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ: จัดทาคาสั่งคณะทางานฯ ปฏิทิน แผนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดาเนินงานตลอดปี
และสรุปผลการดาเนินงาน และถอดบทเรียนเสนอผู้บริหารเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด: (๑๒) แนวทางแก้ไข: -

โครงการที่ 13
โครงการเสริมศักยภาพการดาเนินงานศูนย์กลาง
การซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน
งบประมาณ 3,000,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

8,000,000
8,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : 19
ชื่อโครงการ : เสริมศักยภาพการดาเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้าไหมของอาเซียน
วงเงินงบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค้าชายแดน
เชื่อมโยงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3๖๑๐
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นการสร้างความร่วมมือในอาเซียน
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่ง
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวทางการพัฒนา ๘ ยุทธศาสตร์ จึงสอดรับกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
สุรินทร์ และบุรีรัมย์ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดร่วมกันว่า "ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์" และมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไหมที่มีคุณภาพ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทาให้นามาสู่รายได้จาก
การท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จึงได้จัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว "เส้นทางอารยธรรมขอม" เป็นที่
รู้จักในชื่อว่า "เส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยง
หมู่บ้านท่องเทีย่ วไหม (Thai Silk Village) ทั้ง ๔ จังหวัด และเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองหลวงแห่งภาค
อีสาน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ จึงได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการปรับปรุงบารุงแหล่งท่องเที่ยวและจัดงาน
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอารย
ธรรมขอม "นครชัยบุรินทร์" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผ้าไหมอาเภอปักธงชัย ให้มีสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อที่ว่า “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน Asean Silk Sourcing
Hub” โดยการดาเนินงานของศูนย์ฯ จาเป็นต้องมีการเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในระยะเริ่มแรก

ความเร่งด่วน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีความจาเป็นเร่งด่วนต้อง
สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุน
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน โดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้สินค้า/
ผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้ประกอบการไหมของกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ได้มีศักยภาพทางด้านการตลาดและสามารถขยายฐานการตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้มวลรวมให้กับประชาชนใน ๔ จังหวัด
อีกช่องทางหนึ่ง
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ:
๒.๑.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน ให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย
2.1.2 เพื่อเพิ่มรายได้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหม ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(๒.๓) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(๒.๔) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๕) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๒ เดือน : เริ่มต้นปี สิงหาคม ๒๕๕7 สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๕๗
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน ASEAN
Silk Sourcing Hub อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และภาคี
เครือข่ายการพัฒนาภาครัฐ/เอกชน/และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี ๒๕๕7
แผน (ผล)*
- ตัวชี้วัด มูลค่าการ
ร้อยละ
จาหน่ายสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ไหม เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๕8
แผน
๓

ปี ๒๕๕9
แผน
๓

ปี ๒๕60
แผน
๓

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

(๔.๒) ผลลัพธ์:
๑. มีการบูรณาการการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมของหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ที่
เชื่อมโยงกับศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน
๒. สร้างรายได้และมีช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหม และสินค้า OTOP
(๔.๓) ผลกระทบ:
เชิงบวก:
๑. เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะเป็นโครงการที่เน้นการทางานแบบองค์รวม
๒. ราษฎรในท้องถิ่นมีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น
เชิงลบ: ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน งบประมาณ
๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท
๑. ๑ จัดทาป้ายแสดงสถานที่แหล่งท่องเที่ยว “ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์”
เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ จัดจ้างทาสื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ “ไหมนครชัยบุรินทร์”
และสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ จัดงานประชาสัมพันธ์เส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์ เชื่อมโยงกับศูนย์กลางการผลิตและ
การตลาดผ้าไหมของอาเซียน งบประมาณ ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท

(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินเอง
(๗) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
รวมทั้งสิ้น

 จ้างเหมา

เงินงบประมาณ
๓,000,000
๓,000,000

เงินนอกงบประมาณ
-

หน่วย:บาท
รวม
๓,000,000
๓,000,000

(๘) วงเงินของโครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
๓,000,000

หน่วย:บาท
เงินนอกงบประมาณ

๒,๗๔๐,๐๐๐
๒๖0,000
-

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบู ร ณ์ (ให้ ร ะบุ ชื่อ หน่ว ยงานเจ้ า ของรูป แบบรายการที่ ใช้ ) ส านั ก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ: จัดทาคาสั่งคณะทางานฯ ปฏิทิน แผนการปฏิบัติงาน การติ ดตามผลการดาเนินงานตลอดปี
และสรุปผลการดาเนินงาน และถอดบทเรียนเสนอผู้บริหารเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด: (๑๒) แนวทางแก้ไข: *****************

โครงการที่ 14
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
งบประมาณ 13,000,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

13,500,000
9,500,000
18,000,000
14,800,000
55,800,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 10
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชาย กลุ่มนครชัยบุรินทร์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
วงเงิน 13,000,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้รับผิดชอบ: นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4481 1573
ผู้รับผิดชอบ: นายเสรี ศรีหะไตร
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4461 1182
ผู้รับผิดชอบ: นายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4452 4361
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อย่อย
ที่ 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทาข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสาคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากร
ให้สะดวก ลดขัน้ ตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอานวยความสะดวกอื่นๆ
เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งสานักงานปฏิบัติการประจาภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด
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(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : สถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่มากขึ้นทาให้
มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยการค้าการพาณิชย์เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
เป็นจานวนมากและจะเพิ่มความสาคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะทาให้เกิดโอกาสทางการค้า การลงทุนจากการเป็นตลาดและฐานการผลิต
ร่วม (Single Market / Single Production)ที่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงานได้อย่าง
เสรี ในภูมิภ าค ซึ่งนอกจากจะต้องมีการสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบี ยบ สิ ทธิประโยชน์ตาม
ข้ อ ตกลงทางการค้ า ให้ กั บ ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการค้ า
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นฐานธุรกิจในการขยายการค้า การลงทุน สู่ตลาดที่
ใหญ่ขึ้นจะต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เตรียมความ
พร้อม เพื่อสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจ เชื่อมโยงเศรษฐกิจในตลาดการค้าภูมิภาคที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เพื่อให้การรองรับการค้า การลงทุน ที่จะมีการขยายตัวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การค้นหาคู่
ค้ารายใหม่ ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างจังหวัดเพื่อนบ้าน อีกทั้งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2) เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ สร้างพันธมิตรของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ ใน
การทาความตกลงทางการค้าเพิ่มช่องทางการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างกลุ่มนครชัยบุรินทร์
และประเทศเพื่อนบ้านด้านประเทศกัมพูชา
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
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 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(๒.๔) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๕) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2558 สิ้นสุดปี กันยายน 2559
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ กัมพูชา : จังหวัดเสียมราฐ
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว OTOP Select SMEs กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม การแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
- ตัวชี้วัดมูลค่าการ
จาหน่ายภายในงานไม่
น้อยกว่า
- ตัวชี้วัดจานวน
ผู้ประกอบการร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๗
แผน
(ผล)*

ปี ๒๕๕๘
แผน

ปี ๒๕๕๙
แผน

ล้านบาท

10 ล้านบาท

ราย

250 ราย

ปี ๒๕๖๐
แผน
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๗
แผน
(ผล)*

ปี ๒๕๕๘
แผน

ปี ๒๕๕๙
แผน

ปี ๒๕๖๐
แผน

กิจกรรม ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางการค้าการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน
- ตัวชี้วัดมูลค่าการ
ล้านบาท
10 ล้านบาท
จาหน่ายภายในงานไม่
น้อยกว่า
- ตัวชี้วัดจานวน
ราย
120 ราย
ผู้ประกอบการร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า
* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)
(๔.๒) ผลลัพธ์
1) เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ จังหวัดต่างๆของประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้าน นาไปสู่ความอยู่ดีของประชาชน
2) เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กับประเทศเพื่อนบ้าน มีบรรยากาศที่
เอื้ออานวยต่อการค้าการลงทุน
(๔.๓) ผลกระทบ :
เชิงบวก :เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดกลุ่มนครชัยบุรินทร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
เชิงลบ :(๕) แนวทางการดาเนินงาน
1) จัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี กลุ่มนครชัยบุรินทร์ จานวน 1 ครั้ง งบประมาณ
5,000,000 บาท รับผิดชอบโดย สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
2) จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าแบบเหย้า-เยือน จานวน 2 ครั้ง
- ภายในจังหวัดกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จานวน 1 ครั้ง งบประมาณ 3,000,000 บาท
รับผิดชอบโดย สานักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
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- ต่างประเทศ จานวน 1 ครั้ง (ประเทศกัมพูชา: จังหวัดเสียมราฐ) งบประมาณ 3,000,000 บาท
รับผิดชอบโดย สานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
3) จัดประชุม เจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ จัดทาความตกลงผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 1 ครั้ง งบประมาณ 2,000,000 บาท รับผิดชอบโดย สานักงานพาณิชย์
จังหวัดบุรีรัมย์
๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

(๘) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

13,000,000

งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น

11,000,000
110,000
10,530,000
260,000
2,000,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
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(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา

7
(๙.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
1. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดาเนินงานที่ยั้งยืนและ
เป็นรูปธรรม
2. จัดให้มีการติดตามผลประเมินการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการจัดทาแผนงานรองรับ
และการแก้ไขปัญหา
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
1. ความเชื่อมั่น และเชื่อถือทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย และประเทศเพื่อนบ้านยังมีน้อย
(๑๒) แนวทางแก้ไข :.(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
1. กาหนดนโยบายและดาเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดให้สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริง เพื่อการ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการไทย และกัมพูชา โดยมีฝ่ายรัฐเป็นผู้สนับสนุนและ
ผลักดัน
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โครงการที่ 15
โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 6,950,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

13,500,000
9,500,000
18,000,000
14,800,000
55,800,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 12
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์ วงเงิน ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายเสรี ศรีหะไตร
ตาแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4461-1182
ผู้รับผิดชอบ : นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
ตาแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4452-4361
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
นโยบายรัฐ บาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองที่ดาเนินมา
นานกว่า 6 เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผ ลให้ เศรษฐกิจชะลอตัว ลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
ดาเนิ น การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จนเริ่ ม ฟื้ น ตัว แล้ ว แต่ก็ยั งไม่อ าจขยายตัว เต็ม ตามศั กยภาพ นอกจากนั้น ระบบ
เศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัว
ได้อย่ างต่อเนื่ องและมั่นคง ตั้งแต่การจั ดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริห ารและพัฒนาประเทศอย่างเต็ม
ศั ก ยภาพ ปั ญ หาหนี้ ภ าครั ฐ การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ย ตลอดจนปั ญ หาการใช้ น้ า ในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจาในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที
ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปั ญหาพื้น ฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผ ลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิดประโยชน์แก่ ประเทศไทยเป็นอย่างมาก
หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งดาเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยง
ด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ: สภาพปัญหา / ความต้องการ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ าง 1 ยกระดั บการบริห ารนครชัย บุริ นทร์ ด้า นการท่ องเที่ ยว ผลิ ตภั ณฑ์ ไหม
และการค้าชายแดน การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ถือเป็นเรื่องใหม่ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่งได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงมหาดไทยให้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าระหว่างประชาชนฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชา ที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ที่
จะทาการก่อสร้างตลาดช่องสายตะกู ยังไม่มีการก่อสร้างหรือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีเพียงการ
จัดทาผังบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งต้องใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นจานวนมาก และจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่มีงบประมาณโดยตรง
ในการก่อสร้างหรือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ จาเป็นตามแผนบริหารจัดการพื้นที่ ดังนั้น การเปิดจุดผ่อนปรนการค้า
ช่องสายตะกู ในเบื้องต้นนี้ จึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น รวมทั้งการเตรียมการที่จาเป็น
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ประกอบกับการเปิดจุดผ่านแดนช่องสายตะกูจะทาให้เกิดวงแหวนเส้นทางเศรษฐกิจการท่อ งเที่ยวแห่งใหม่ โดยจะเป็น
เส้นทางวงแหวนเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอมโบราณ จากกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา - บุรีรัมย์
– ช่องสายตะกู – เสียมราฐ (นครวัด/นครทม) ศรีโสภณ - ปอยเปต - สระแก้ว – ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี – กรุงเทพฯ
รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิ หากจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับฝั่งประเทศกัมพูชา ใช้ช่องสายตะกูนี้จะใกล้และสะดวกที่สุด ซึ่งจาก
เส้นทางดังกล่าว จะส่งผลต่อปริมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจการขนส่ง และปริมาณการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

ความเร่งด่วน :
๑) ด าเนิ น การแนวนโยบายด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทย -กั ม พู ช า ของนายกรั ฐ มนตรี
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
๒) เป็นโครงการที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจาก
เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(AEC)
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบพื้นที่ตลาดและเสริมสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
และนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
๒) เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดระเบียบพื้นที่ด่านชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว แก่ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างทั้งสองประเทศ โดยการก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ช่อ งสายตะกู และการก่ อ สร้ า งลานจอดรถบริ เวณจุดผ่ อ นปรนการค้ า ช่ อ งสายตะกู เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทั้งสองประเทศที่มาใช้บริการ
๓) เพื่อพัฒนาให้เป็นช่องผ่านแดนสาคัญสู่ตลาดการค้าอินโดจีน รองรับและอานวยความสะดวกใน
การเดินทางของสมาชิกของกลุ่มจังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
 การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ พื้ น ฐาน เพื่ อ ยกระดั บ รายได้ พั ฒ นาการค้ า การท่ อ งเที่ ย ว
และบริการของจังหวัด
 การเสริม สร้างคุ ณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
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(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2558 สิ้นสุดปี กันยายน 2559
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) …………
บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู บ้านสายโท ๖ ใต้ หมู่ที่ ๕ ตาบลจันทบเพชร
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชม/ซื้อสินค้าชายแดน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เจ้าหน้าที่ความมั่นคงตามแนวชายแดน ได้แก่ ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง
พ่อค้าแม่ค้าตลาดช่องสายตะกู
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
จานวนนักท่องเที่ยวฝั่งไทย/วัน
มูลค่าการซื้อขายฝั่งไทย/วัน
จานวนคดีด้านความมั่นคงชายแดน

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

คน
บาท
คดี

1,500
80,000
0

2,000
120,000
0

3,000
200,000
0

ปี ๒๕60

* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)
(๔.๒) ผลลัพธ์ :
๑) เกิดความสงบเรียบร้อยบริเวณด่านชายแดนช่องสายตะกู อาทิ การระงับปัญหาเรื่องการละเมิดเขต
แดน/การละเมิดข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา (MOU) ปี ๒๕๔๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การโจรกรรมรถยนต์ การลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าสิ่งผิดกฎหมาย
๒) สามารถอานวยความสะดวกในการจัดบริการท่องเที่ยวชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ด่านชายแดน
เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว แก่ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างทั้งสองประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เป็น ช่องผ่ านแดนส าคัญสู่ ตลาดการค้าอินโดจี น รองรับและอานวยความสะดวกในการเดิน ทาง
ของสมาชิกของกลุ่มจังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
(๔.๓) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จานวนนักท่องเที่ยวและมูลค่าสินค้าส่งออกมีจานวนเพิ่มขึ้น ไม่มีคดีด้านความมั่นคง
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
๑) ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็นรั้วตะแกรงเหล็ก ขนาดสูง ๒.๔๕ เมตร
มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ เมตร เป็นเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๒) ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร
ยาว ๒๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา
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(๗) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

๖,๙๕๐,๐๐๐

๖,๙๕๐,๐๐๐

๖,๙๕๐,๐๐๐

๖,๙๕๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

6,950,000

งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

6,950,000

เงินนอกงบประมาณ

6,950,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่าง
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี
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(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จมอบให้เทศบาลตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดาเนินการดูแล
บารุงรักษา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(12) แนวทางแก้ไข : ไม่มี

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

โครงการที่ 16
โครงการศึกษาการค้าการลงทุนชายแดน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 6,000,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

13,500,000
9,500,000
18,000,000
14,800,000
55,800,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุม่ จังหวัด ระดับกิจกรรมย่อย

(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 14
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาการค้าการลงทุนชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
วงเงิน 6,000,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ: นายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4452 4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) เมื่อ
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อย่อยที่
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจีสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร่ง
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ
(GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระ
วดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการ
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีอาณาเขตตอนใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุด
การค้าชายแดน 2 แห่งคือ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโอร์เสม็ด
อาเภอสาโรง จังหวัดอุดรมีชัย และช่องสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตรงข้ามกับบ้านจุ๊บโกกี อาเภอ
สาโรง จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นถึง 3,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563
ภายหลังจากที่ประเทศไทยเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซีย ในปี พ.ศ. 2558 แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเตรียม
ความพร้อมที่จะรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากการนาเข้าวัตถุ ดิบเพื่อแปรรูป การ
กระจายวัตถุดิบไปถึงปลายทางได้อย่างมีประสิทธิ การรวบรวมสินค้าสาเร็จรูป เพื่อรอการส่งออกไปประเทศเพื่อน
บ้าน ศูนย์กระจายสินค้าชายแดนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการตอบโจทย์ดังกล่าว สาหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจที่
จะนาเข้าวัตถุดิบและกระจายวัตถุดิบสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และรวบรวมสินค้าสาเร็จรูป
ของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านต่อไป ในการนี้ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จึง
เห็นควรมีการศึกษาการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อทราบความเป็นไปได้ในการลงทุน
จัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์ต่อไป
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ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ในปลายปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีผลทาให้การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมา คือ ปริ มาณการนาเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช้าสู่ประเทศไทย และการ
ส่งออกสินค้าสาเร็จรูปจากประเทศไทย สู่ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการดาเนินการวางแผนบริหาร
จัดการด้าน logistic แล้ว จะมีผลทาให้พื้นที่บริเวณด่านชายแดน เป็นคอขวด ในเรื่องสถานที่เก็บรักษาสินค้า การขน
ถ่ายสินค้าของปริมาณรถ contrainer แออัดบริเวณด่านชายแดน การบริหารจัดการฯ ดังกล่าว ควรมีการวาง
แผนการด าเนิ น การล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสภาพปัญ หาที่ เ พิ่ มมากขึ้น ในอนาคต ปั จจุ บั นกลุ่ ม จัง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 การส่งออกนาเข้าสินค้า ส่วนใหญ่ จะมีการนาเข้าส่งออกโดยใช้ด่านชายแดน
ถาวรช่ อ งจอม อ าเภอกาบเชิ ง จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เ ป็ น หลั ก ซึ่ ง มี เ พี ย งด่ า นเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น ด่ า นชายแดนถาวร
สภาพปัญหา เริ่มขาดแคลนสถานที่พักสาหรับพัก กระจาย และเป็นจุดตรวจของสินค้านาเข้าส่งออกสินค้าเกษตร
สั ตว์มีชี วิ ต (วัว มี ชีวิต ไก่ มีชี วิต) และสิ น ค้ าส าเร็จ รูปมากยิ่ งขึ้น สิ นค้าส่ ว นใหญ่ใช้วิ ธีเก็บไว้ บนรถ Contrainer
จอดเรียงหลาย จานวนมาก รอการส่งออก และมีการใช้รถจอดเทียบกัน เพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้หรือความคุ้มค่าในการลงทุนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่ม
นครชัย บุ ริน ทร์ ส าหรั บการน าเข้าวัตถุดิบและสิ นค้าส าเร็จรูปกระจายสู่ กลุ่ มนครชัยบุรินทร์และรวบรวมสิ นค้า
สาเร็จรูปของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
2.1.2 เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์
2.1.3 เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจ ระเบียบวิธีการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าชายแดน
ประโยชน์และความคุ้มค่าการลงทุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการที่ต้องการและสนใจลงทุนดาเนินการศูนย์
กระจายสินค้าชายแดน กลุ่มนครชัยบุรินทร์
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชศรีมา จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์)
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ประกอบการ/นักธุรกิจที่สนใจ
ลงทุนดาเนินการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ
หน่วยงานภาครัฐของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือกลุ่มนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชากร/เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2559
แผน
20

1. ตัวชีว้ ัดมูลค่าการค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาค
ร้อยละ
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้น
* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)

ปี 2560
แผน
20

4.2) ผลลัพธ์ :
1. สามารถลดปริมาณรถบรรทุกสินค้า รถ Contrainer แออัดบริเวณด่านชายแดนช่องจอม อาเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
2. มีระบบการบริหารจัดการ logistic ที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน เช่น ระบบ Warehouse ระบบ Storage
ระบบ Distution
3. สร้างความพึงพอใจ ความสะดวกสบายให้ แก่ผู้ประกอบการนาเข้าส่ งออก และหน่ว ยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
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(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. ลดเวลาในนาเข้าส่งออกสินค้าชายแดน เนื่องจากมีสถานที่ในการรวบรวมและกระจายสินค้าจากทุก
ภูมิภาค
2. ผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสินค้า หันมาส่งออกนาเข้าสินค้าผ่านแดนด่านช่องจอม อาเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)
1. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันด้านการค้า การลงทุน และสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ กับประเทศเพื่อนบ้าน
2. การศึกษาแนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของศูนย์กระจาย
สินค้าชายแดนของจังหวัดแนวชายแดนอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ เช่น จังหวัดหนองคาย จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดนครพนม เป็นต้น
ซึง่ ในการดาเนินการศึกษาในขั้นนี้
(2.1) ที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านโครงสร้าง รูปแบบ และแนวทางหรือมาตรการใน
การเชื่อมโยงและการส่งเสริมการให้บริการ รวมทั้งข้อมูลความต้องการ ปัญหา และอุปสรรค ทั้งในขั้นปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ
(2.2) ทีป่ รึกษาจะต้องจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ที่ประสบความสาเร็จ ให้แก่ ตัวแทนภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจของ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
(3) ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดตั้งศูน ย์กระจายสินค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดหนองคาย หรือจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนภาครัฐ องค์กรเอกชน
และผู้ประกอบการของกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของกลุ่ มนครชัยบุรินทร์ ในพื้นที่
ที่มีศักยภาพ ได้แก่
(3.1) การออกแบบทางด้านวิศวกรรมศูนย์กระจายสินค้าชายแดน
(3.2) การศึกษา วิเคราะห์ทางการตลาด
(3.3) การศึกษา วิเคราะห์ทางการบริหารจัดการ ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3.4) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงิน/ทางเศรษฐกิจ
(3.5) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Sensitivity Analysis)
4. รายงานการศึกษาจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดนของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดย
จัดส่งรายงานจานวน ๑๐0 เล่ม พร้อม DVD ข้อมูล จานวน ๑๐0 แผ่น
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(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
(7) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
รวมทั้งสิ้น

 จ้างเหมา
เงินงบประมาณ

หน่วย:บาท
รวม

เงินนอกงบประมาณ
-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

6,000,000

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

เงินงบประมาณ
6,000,000

หน่วย:บาท
เงินนอกงบประมาณ
-

6,000,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ในระหว่างเตรี ย มการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว อยู่ใน
ระหว่าง
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
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(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มปี ระสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ส้งคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จะดาเนินการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล โดยให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่
สนใจมาประมูล แข่งขันเพื่อดาเนินการ management อีกขั้นหนึ่ง
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด:
(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
-

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบหน้าโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
งบประมาณ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม
ที่
ชื่อโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
1

2

โครงการพัฒนา
101,000,000
โครงข่ายทางเพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งและ
กระจายสินค้า
โครงการพัฒนา
80,000,000
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 181,000,000

49,500,000

48,000,000

30,000,000 224,300,000

38,400,000

80,000,000

29,300,000 227,700,000

87,900,000 128,000,000

59,300,000 452,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”

โครงการที่ 17
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางเพื่อเชือ่ มโยง
การขนส่งและกระจายสินค้า
งบประมาณ 224,300,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

13,500,000
9,500,000
18,000,000
14,800,000
55,800,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายทางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและการกระจายสินค้า วงเงิน 228,500,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ศู่ภูมิภาคและอาเซียน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ : นายธงชัย ลืออดุลย์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ ติดต่อ ศาลาจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-4424-3798
นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายเสรี ศรีหะไตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(๑.) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country strategy) ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค การปรับขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยและพัฒนา ตลอดรวมถึงยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่า
ด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ว่าด้วยการพัฒนาทางระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ :
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นประตูเมืองชุมทางของภาคอีสาน เพื่อเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆและยังเชื่อมต่อไป
ยังประเทศต่างๆในภูมิภาคของอาเซียน ซึ่งมีอารยธรรมและวัฒนธรรมหลากหลายมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ภาคครัวเรือน
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมีคุณภาพจานวนมาก สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้ายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ และบางแห่งชารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากการใช้งานมากและผลกระทบ
จากอุทกภัยน้าท่วม ทาให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมภาคครัวเรือนไม่สะดวกก่อเกิดความเสียหายต่อ
เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และทาให้เกษตรกรขาดโอกาสในการนาผลผลิตสู่ตลาดได้สะดวก ลดค่าใช้จ่าย
ความเร่งด่วน : จึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ต้องพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สายหลัก สายรอง ที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เดินทางขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๒.) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์โครงการ :
๑) เพื่อพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระบบ Logistics ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์
๒) เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวก ระบบขนส่งให้รวดเร็ว เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ และภาคการท่องเที่ยว
๓) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางในพื้นที่

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สร้างความมัน่ คงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(๒.๓) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมัน่ คงและความสงบ
(๒.๔) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๕) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ: สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
1. ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต สาย นม.3012 แยก ทล.205 – บ.ดอน อ.เทพารั ก ษ์ ,
ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา งบประมาณ 12,000,000 บาท
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.4033 แยก ทล.2256 – บ้านช่องสาราญ
จ.นครราชสีมา งบประมาณ 12,000,000 บาท
3. บูรณะทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเลี่ยงเมืองอาเภอแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา งบประมาณ 15,000,000 บาท
4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
งบประมาณ 15,000,000 บาท
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ.หนองขอน - บ.หนองกระทุ่ม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
งบประมาณ 15,000,000 บาท
6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ.ด่านนอก - บ.บุ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
งบประมาณ 12,000,000 บาท
7. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ.บึงกระโตน - บ.ดอนยาว ต.เมืองโดน อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท
8. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ.ดงหลบ - บ.เขว้า ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
งบประมาณ 10,000,000 บาท
จังหวัดชัยภูมิ
9. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2233 ระยะทาง 3.000 กม. ตาบลช่องสามหมอ/ศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 11,700,000 บาท

10. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย แยก ทล.201
–แยก ทล.202 ระยะทาง 2.000 กม. จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 12,000,000 บาท
11. บูรณะเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 205 - แยกทางหลวงหมายเลข 201 ระยะทาง 1.500 กม.
บ้านหนองดง - บ้านโคกแสวตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.500 กม. งบประมาณ
9,000,000 บาท
12. บูรณะเส้นทางสายบ้านหนองตอ - บ้านทานบพัฒนา ระยะทาง 1.500 กม. บ้านหนองตอ - บ้านสามหลักพัฒนา
ตาบลรังงาม / ตาเนิน อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.500 กม. งบประมาณ 9,000,000 บาท
13. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านสระสี่เหลีย่ ม อาเภอจตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,800,000 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์
14. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต และขยายสะพาน 2 จุด บริเวณถนนสายพุทไธสง - บุรีรัมย์
หน้าศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์ งบประมาณ 8,000,000 บาท
15. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต อาเภอกระสัง - บ้านเมืองไผ่ ตาบลกันทรารมย์
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
16. ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต สายอาเภอห้วยราช - อาเภอกระสัง ตาห้วยราช อาเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
17. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองเฒ่ากา - บ้านห้วยมะไฟ ตาบลโคกสะอาด
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
18. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไพศาล - บ้านสังเดิล ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
จังหวัดสุรินทร์
19. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางทับทิมสยาม 04 ตาบลเทพรักษา อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท
20. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย เขวาน้อย – หน้ามหาวิทยาลัยรามคาแหง ตาบลท่าสว่าง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 10,000,000 บาท
21. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านชุมพลบุรี - บ้านท่าเรือ ตาบลชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร
งบประมาณ 10,000,000 บาท
(๓.) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรและประชาชนที่อาศัยในพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนที่อาศัยในและนอกพื้นที่ใช้สัญจรเป็นเส้นทางคมนาคม

(๔.) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
เส้นทางคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพ

ปี ๒๕๕7
แผน (ผล)*

สาย

ปี ๒๕๕8
แผน

ปี ๒๕๕9
แผน
21

ปี ๒๕60
แผน

(๔.๒) ผลลัพธ์ :
๑) เกษตรกรประชาชน - หมู่บ้าน - คน ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
๒) เกษตรกรสามารถขายพืชผลทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนการขนส่งและเชื่อมต่อ
การท่องเที่ยวยิ่งขึ้น
(๔.๓) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในพื้นที่
เชิงลบ : (๕.) แนวทางการดาเนินงาน
๑) ดาเนินการสารวจถนนที่จะปรับปรุงพัฒนาเบื้องต้น
๒) วิเคราะห์ปัญหาตามความจาเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่
๓) วิเคราะห์ด้านความเหมาะสมของถนนแต่ละพืน้ ที่ เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสมของถนน
ที่จะปรับปรุงพัฒนา
๔) ประชุม จัดทาประชาคม เสนอปัญหาความต้องการและงบประมาณของโครงการ
๕) ดาเนินการตามกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมและบูรณการ
กับหน่วยงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
๖) ได้รับอนุมัติงบประมาณ ดาเนินการตามโครงการ/ติดตามประเมินผล
๗) ให้หน่วยงานหลักและ อปท.ในพื้นที่ดูแล บารุงรักษา เมื่อโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ
(๖.) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗.) วงเงินของโครงการ หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕๕9

228,500,000

๒๕60
รวมทั้งสิ้น

228,500,000

(๘.) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย

เงินนอกงบ
ประมาณ
-

รวม
(บาท)
228,500,000
228,500,000

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

งบประมาณ

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

228,500,000
-

-

(๙.) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลกรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๑๐.) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
- ติดตามและประเมินผลงานโครงการทุก 3 เดือนภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อปรุงปรุงแก้ไขในส่วนที่
บกพร่องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายหลังการดาเนินงาน
(๑๑.) ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด
- ไม่มี
(12.) แนวทางแก้ไข
- ไม่มี

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

โครงการที่ 18
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 227,700,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

13,500,000
9,500,000
18,000,000
14,800,000
55,800,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๑

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ: 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 227,700,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ: นายธงชัย ลืออดุลย์
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์: 0 4424 3798
ผู้รับผิดชอบ: นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4481 1573
ผู้รับผิดชอบ: นายเสรี ศรีหะไตร
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4461 1182
ผู้รับผิดชอบ: นายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร
ตาแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 0 4452 4361
(๑.) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองที่ดาเนินมา
นานกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จนเริ่ม'ฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพนอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไข ปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถเพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่าง
เต็ ม ศั ก ยภาพปั ญ หาหนี้ ภ าครั ฐ การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ย ตลอดจนปั ญ หาการใช้ น้ าในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งขาดแคลนเป็ น ประจ าในฤดูแล้ งในขณะที่มีน้าท่ว มบ่อยครั้งในฤดูฝ น เป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนิ นการทันที
ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ :
ถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีเป็นจานวน
มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขาดการดูแลและบารุงรักษา จึงส่งผลให้
การพัฒนาด้านการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เป็นไปอย่าง
ล่าช้า หากได้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดั งกล่าวจะทาให้การพัฒนาด้านการขนส่ง และการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ ยังทาให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

๒

ความเร่งด่วน : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่มีศักยภาพส่งเสริมด้านการขนส่งสินค้า และการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง ๑ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว ได้เดินทางอย่าง
สะดวกและปลอดภัยรวมถึงเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน
(๒.) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์โครงการ :
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการขนส่งและการ
ท่องเที่ยว และเชื่อมโยงประเทศภูมิภาคในอาเซียน พร้อมทั้งดูแลประชาชน ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(๒.๓) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(๒.๔) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๕) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และแขวงการทาง เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดนครราชสีมา
๒.๗.1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเสมาธรรมจักร ตาบลเสมา
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 15,000,000 บาท

๓

๒.๗.2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านมะรุม-บ้านโนนวัด ตาบลพลสงคราม
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 15,000,000 บาท
๒.๗.3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล.๒-บ้านเมืองที ตาบลดอนชมพู
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 15,000,000 บาท
๒.๗.4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงใหญ่-บ้านโนนพุทรา ตาบลกระชอน
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 15,000,000 บาท
๒.๗.5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพิก-บ้านธารปราสาท ตาบลหลุมข้าว
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท
๒.๗.6 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.๔๐๖๓ แยก ทล. ๒๑๗๕ บ้านหนองสะเดา อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท
จังหวัดชัยภูมิ
๒.๗.7 บูรณะเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ป่าปรงพันปี บ้านท่าเรือ ตาบลมะไฟหวาน
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,800,000 บาท
๒.๗.8 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสะพานหิน-บ้านสะพานยาว ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,850,000 บาท
๒.๗.9 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยผักหนาม-บ้านชับสีทอง ตาบล
ชับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 9,750,000 บาท
๒.๗.10 บูรณะเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บ้านหนองแดง ตาบลโนนแดง อาเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 15,000,000 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๗.๑1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสายโท ๕ ใต้ หมู่.๓ ปราสาทหินบายแบก ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท
๒.๗.๑2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสายโท ๖ ใต้ ตาบล
จันทบเพชร บ้านสายโท ๑๒ ใต้ ตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท
๒.๗.13 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.๓๐๑๐ แยกทาง
หลวงหมายเลข ๒๑9 บ้านบุอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
๒.๗.14 ปรับปรุงขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
๒๒๔ นิคมบ้านกรวด – ตาเมียง กม. ๑๗๒+๑๐๐ - กม. ๑๗๒+๘๐๐ บ้านสายโท ๒ ตาบลตลาดนิคมปราสาท
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 25,000,000 บาท
๒.๗.๑5 ปรับปรุงขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
๓๔๘ ช่องตะโก – น้อยสะแกกวน กม. ๘๑+๐๐๐ - กม.๘๑+๘๐๐ บ้านลานางรอง ตาบลลานางรอง อาเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 25,000,000 บาท

๔

จังหวัดสุรินทร์
๒.๗.๑6 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านอาคูณ - บ้านกระโพ ตาบลกระโพ
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 9,300,000 บาท
๒.๗.17 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเขาศาลา ตาบลจรัส อาเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
๒.๗.1๘ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาเมียง-ปราสาทตาเมือน ตาบล
ตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
(๓.) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในบริเวณพื้นและพื้นที่ใกล้เคียง
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในบริเวณพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
(๔.) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน (ผล)*
แผน
แผน
แผน
ซ่อมสร้างถนนแล้วเสร็จ
สาย
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* ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)
(๔.๒) ผลลัพธ์ :
๑. เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายสินค้าที่ดีขึ้น
๒. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
(๔.๓) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้น
เชิงลบ : (๕.) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างเพื่อการขนส่งและกระจายสินค้า
(๖.) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

๕

(๗.) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณ

๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
รวมทั้งสิ้น

๒๒๗,๗๐๐,๐๐๐
๒๒๗,๗๐๐,๐๐๐

เงินนอกงบ
ประมาณ
-

หน่วย : บาท
รวม
(บาท)
๒๒๗,๗๐๐,๐๐๐
๒๒๗,๗๐๐,๐๐๐

(๘.) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
๒๒๗,๗๐๐,๐๐๐
๒๒๗,๗๐๐,๐๐๐
-

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
-

(๙.) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

๖

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลกรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๑๐.) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
- เมื่อดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สานักงานทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแลรักษา ส่วนสายทางในความ
รับผิดชอบ ของท้องถิ่นดาเนินการโอนให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและบารุงรักษา
(๑๑.) ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด
- ไม่มี
(12.) แนวทางแก้ไข
- ไม่มี
---------------------------

