1

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ซึ่ง ก.บ.ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้1มีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุมครั้ง8/2561
ที่
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2561
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
1,165,574,500

รวมทั้งหมด 3 โครงการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร
1 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
ในเขตนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมหลักที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการ
สหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการพัฒนาเพื่อคงความหอม
ข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM
กิจกรรมหลักที่ 1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 1.7 ขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แพะเนื้อ
กิจกรรมหลักที่ 1.8 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 1.9 พัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 1.10 มหกรรมปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.11 ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 1.12 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้า
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.13 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม

495,028,800
495,028,800
360,500,000
28,928,800
11,800,000
6,500,000
15,224,000
10,140,000
10,000,000
3,600,000
1,336,000
3,000,000
4,000,000
20,000,000
20,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
ชื่อโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหม
2 โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 2.4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2.5 การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กิจกรรมหลักที่ 2.6 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 2.7 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
กิจกรรมหลักที่ 3.2 การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

งบประมาณ
636,846,700

กิจกรรมหลักที่ 3.3 คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 3.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 3.5 ศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและ
ป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ 3.6 ผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกด
กิจกรรมหลักที่ 3.7 พื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและ
การทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3 โครงการ 27 กิจกรรมหลัก

5,000,000

636,846,700
487,312,000
27,650,000
9,000,000
78,000,000
1,648,600
23,336,100
9,900,000
28,699,000
28,699,000
7,000,000
3,249,000

5,000,000
1,500,000
2,950,000
4,000,000
5,000,000
1,165,574,500

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(แบบ กจ. 2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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แบบ กจ. 2
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการ งบประมาณ (บาท)
(จํานวน)
1 โครงการ (13
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
495,028,800
กิจกรรมหลัก)
1 โครงการ (7
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
636,846,700
กิจกรรมหลัก)
1 โครงการ (7
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
28,699,000
กิจกรรมหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์

9

-ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

แหล่งงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
กระทรวง กรม
อปท.
เอกชน
โครงการ งบประมาณ(บาท) โครงการ งบประมาณ(บาท) โครงการ งบประมาณ(บาท) โครงการ(จํานวน) งบประมาณ(บาท)
(จํานวน)
(จํานวน)
(จํานวน)
3 โครงการ (13
2 โครงการ
170,000,000
665,028,800
กิจกรรมหลัก)
3 โครงการ (7
2 โครงการ
97,000,000
733,846,700
กิจกรรมหลัก)
1 โครงการ (7
28,699,000
กิจกรรมหลัก)
5,000,000
1,432,574,500

แบบ กจ. 2
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 25623 ของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่
หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)
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รวมงบประมาณส่วนที่ 1 ทั้งสิ้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
1.โครงการของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
1.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
1
เกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1.1 กิจกรรมหลักพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์

โครงการของกระทรวง กรม

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)
525,311,000

1. GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
2. จํานวนฟาร์มมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น

3,600,000

สํานักงานปศุสัตว์ 3,600,000
จังหวัดสุรินทร์

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
(1) โครงการเพิ่มพื้นที่
ด้านการ
สร้าง
ชลประทานสนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลเขต
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
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(2) โครงการเพิ่มพื้นที่
ชลประทานสนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลเขต
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

แผนงาน
(10)

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
1.2โครงการยกระดับขีด
2
ความสามารถการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ก่อสร้างระบบกระจายน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่การกัก 1.จังหวัดมีระบบบริหารจัดการอุทกภัยและภัย
เก็บน้ํา จํานวน 6 รายการ
แล้งอย่างบูรณาการ
2.เพื่อลดความเสียหายอันเกิดอุทกภัยและภัย
แล้ง

โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
และโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษา
พรม-เชิญ กรม
ชลประทาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

114,000,000

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพ 1.จังหวัดมีระบบบริหารจัดการอุทกภัยและภัย
พื้นที่กักเก็บน้ําจํานวน 5 กิจกรรม
แล้งอย่างบูรณาการ
2.เพื่อลดความเสียหายอันเกิดอุทกภัยและภัย
แล้ง

โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
และโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษา
พรม-เชิญ กรม
ชลประทาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

56,000,000

1. จานวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนกลุ่ม
จังหวัดฯ เพิ่มมากขึ้น 10 %
2.รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ
เพิ่มมากขึ้น 10 %
3.มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มขึ้น 3 %

496,462,000

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
1.2.1 กิจกรรมหลักการพัฒนา
ด้านการ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวย
สร้าง
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม

กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 2ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจร
อัจฉริยะ และระ บบตรวจวัดสภาพจราจรและ
ตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่

แขวงทางหลวง
ชนบท
แขวงทางหลวง

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 3 บูรณาการเครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและ
ภัยคุกคาม

สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดสุรินทร์
ตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

9,650,000

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานสุรินทร์

4,000,000

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม

1.2.3 กิจกรรมหลักการพัฒนาการ
พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริมและ
กิจกรรมย่อยต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน
สนับสนุนแหล่ง
เกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม
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1.2.2 กิจกรรมหลักการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)
472,812,000

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
1.2.4 กิจกรรมหลักนวัตกรรมการ
ผลิตผ้าไหมครบวงจร

ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานนครราชสีมา

10,000,000

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมย่อยเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ไหมของกลุ่มจังหวัด
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นที่
ต้องการของตลาด
ภายในและ
ต่างประเทศ

(1) โครงการศึกษาออแบบการ
พัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนช่อง
สายตะกู อําเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

สํารวจ รวบรวมและศึกษาข้อมูลทางกายภาพ
ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลระวางแผนที่ที่ดิน
การวางผังเมืองเฉพาะของพื้นที่ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และอุทกวิทยา

1การศึกษาวางแผนหลัก สําหรับการพัฒนา
พื้นที่การค้าชายแดน
2การออกแบบรายละเอียดขององค์ประกอบ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

15,000,000

(2) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ช้างดึกดําบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบรรพ์ ขนาด
พื้นที่ใช้สอยในอาคาร ไม่ต่ํากว่า 3,000 ตร.ม.
ในแหล่งพบซากช้างในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
โดยวิธีประกวดราคาแบบ e-Auction
2. จัดนิทรรศการจําลองสัตว์-พืชพรรณ
ธรรมชาติบรรพกาลและสิ่งแวดล้อม 4 สมัย
ธรณีวิทยา ในช่วง 16 ล้านปีที่ผ่านมาของ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธี e-Bidding

1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบรรพ์ 1
อาคาร
2. จัดนิทรรศการจําลองสัตว์-พืชพรรณ
ธรรมชาติบรรพกาลและสภาพแวดล้อม 4
สมัยธรณีวิทยา

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครราชสีมา

82,000,000

โครงการของกระทรวง กรม
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ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 โครงการยกระดับการพัฒนา
3
คุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

1. พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3.ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

ส่งเสริมและพัฒา
คุณภาพชีวิตของ
เด็กปฐมวัยพื้นที่
กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์

1.3.2 กิจกรรมหลักการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนา
ชาติด้านการ คุณภาพชีวิตของ
สร้างโอกาส ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

20,249,000

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานนครราชสีมา

7,000,000

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

3,249,000

1.3.3 กิจกรรมหลักการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5,000,000

1.3.4 กิจกรรมหลักการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ตํารวจภูธรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

5,000,000
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1.3.1 กิจกรรมหลัก การพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรม
การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
(Brain Based Learning : BBL)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

5,000,000
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แบบ กจ. 2
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 25623 ของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่
หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)
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รวมงบประมาณส่วนที่ 2 ทั้งสิ้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
1.โครงการของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
1.1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
1
เกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)
640,263,500
491,428,800

1. GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
2. จํานวนฟาร์มมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น

1.1.1 กิจกรรมหลักพัฒนาและ
บริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมย่อย พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อ
ให้มีคุณภาพและ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์
มาตรฐาน รองรับ จํานวน 24 แห่ง
ตลาดระดับสูง

โครงการ
ชลประทานทั้ง 4
จังหวัด

360,500,000

1.1.2 กิจกรรมหลักการเรียนรู้
เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชากลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

สํานักงานเกษตร
จังหวัด

28,928,800

ลําดับความ
แผนงาน
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ ยุทธศาสตร์
ชาติ (9)
(10)
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
1.1.3 กิจกรรมหลักการพัฒนา
ด้านการ พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ศักยภาพการบริหารและการ
สร้าง ให้มีคุณภาพและ
จัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐ
ความสามารถ มาตรฐาน รองรับ
นครชัยบุรินทร์
ในการแข่งขัน ตลาดระดับสูง

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

1.สํานักงาน
11,800,000
สหกรณ์จังหวัด
2.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
3.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานสุรินทร์
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1.1.4 กิจกรรมหลักห่วงโซ่คุณค่า
ใหม่ของการพัฒนาเพื่อคงความ
หอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา

6,500,000

1.1.5 กิจกรรมหลักพัฒนา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน
GFM

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้
ให้มีคุณภาพและ
เลีย้ งโคเนื้อ
มาตรฐาน รองรับ กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์
ตลาดระดับสูง

สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด

15,224,000

1.1.6 กิจกรรมหลักเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

สํานักงานปศุสัตว์ 10,140,000
จังหวัด

1.1.7 กิจกรรมหลักขยายฐานการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แพะเนื้อ

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

สํานักงานปศุสัตว์ 10,000,000
จังหวัด

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ ยุทธศาสตร์
ชาติ (9)
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
1.1.8 กิจกรรมหลักพัฒนา
ด้านการ
ศักยภาพการ
สร้าง
แปรรูปผลิตภัณฑ์
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

สํานักงานปศุสัตว์ 1,336,000
จังหวัด 4 จังหวัด

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

สํานักงานปศุสัตว์ 3,000,000
จังหวัด 4 จังหวัด

1.1.10 กิจกรรมหลักส่งเสริม
การตลาดสินค้าปศุสัตว์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

สํานักงานปศุสัตว์ 4,000,000
จังหวัด 4 จังหวัด

1.1.11 กิจกรรมหลักพัฒนา
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
คุณภาพกลางน้ํา กลุ่มนครชัย
บุรินทร์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

20,000,000
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

1.1.12 กิจกรรมหลักส่งเสริมการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับ
ตลาดระดับสูง

20,000,000
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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1.1.9 กิจกรรมหลักมหกรรมปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์

ลําดับความ
แผนงาน
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ ยุทธศาสตร์
ชาติ (9)
(10)
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
1.2โครงการยกระดับขีด
2
ความสามารถการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม

1.2.2 กิจกรรมหลักการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม
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1.2.1 กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก
ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

1. จานวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนกลุ่ม
จังหวัดฯ เพิ่มมากขึ้น 10 %
2.รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ
เพิ่มมากขึ้น 10 %
3.มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มขึ้น 3 %

กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความเข้าใจด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และการค้า
มนุษย์ ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท
ห้องพัก ร้านอาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ กลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน
คนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ
(บาท) (14)

140,384,700

โครงการ
ชลประทานจังหวัด
บุรีรัมย์

14,500,000

1.ตํารวจภูธร
นครราชสีมา
2.สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์
3.สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

18,000,000

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
1.2.3 กิจกรรมหลักการพัฒนาการ
พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

2.2.3 กิจกรรมหลักการพัฒนาการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

ยุทธศาสตร์
ชาติ (9)
ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนงาน
(10)
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ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม
ด้านการ ส่งเสริมและ
สร้าง สนับสนุนแหล่ง
ความสามารถ ท่องเที่ยวของกลุ่ม
ในการแข่งขัน จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

กิจกรรมย่อยยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชน
นครชัยบุรินทร์

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

5,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนํา
เที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
นครชัยบุรินทร์ (ครั้งที่ 3)
กิจกรรมย่อยที่ 3 เทศกาลท่องเที่ยว นครชัย
บุรินทร์สู่ AEC (ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว Low Season)
กิจกรรมย่อยที่ 4 การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์ - เฉินตู
กิจกรรมย่อยที่ 5 การสร้างภาพลักษณ์ของ
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการส่งเสริม
ธุรกิจการจัดทัวร์ เพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event Business)
กิจกรรมย่อยที่ 6 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ Korat Art Olympic (Thailand
biennale, Korat)

1.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานนครราชสีมา
2.สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา
3.สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
4.มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครราชสีมา

78,000,000

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
2.2.4 กิจกรรมหลักการส่งเสริม
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ยุทธศาสตร์
ชาติ (9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)
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ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมการเลี้ยงไหม
ส่งเสริมและ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ พันธุ์ดี
ไหมของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อยที่ 2 การบริหารจัดการแปลงหม่อน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นที่
ต้องการของตลาด
ภายในและ
ต่างประเทศ

2.2.5 กิจกรรมหลักนวัตกรรมการ
ผลิตผ้าไหมครบวงจร

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริมและ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ไหมของกลุ่มจังหวัด
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นที่
ต้องการของตลาด
ภายในและ
ต่างประเทศ

2.2.6 กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพ
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์

ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริมและ
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ 2 มหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์
ไหมของกลุ่มจังหวัด
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นที่
ต้องการของตลาด
ภายในและ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
สาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้าเห
ล่ง
กิจกรรมย่อยที่ 3 การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผ้าไหม
กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของ
ภูมิภาคสู่สากล

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ศูนย์หม่อนไหม ฯ
เฉลิมพระเกียรติ 4
จังหวัด

1,648,600

1.สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
2.ศูนย์หม่อนไหมฯ
นครราชสีมา ชัยภูมิ
และบุรีรัมย์
3.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

13,336,100

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา และ
สุรินทร์

9,900,000

ลําดับความ
ประเด็นการพัฒนา (2)/โครงการ สําคัญของ
ตาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการ
(8)
(3)
1.3 โครงการยกระดับการพัฒนา
3
คุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ยุทธศาสตร์
ชาติ (9)

แผนงาน
(10)

ตัวชี้วัดโครงการ
(12)

หน่วยดําเนินการ
(13)

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

1.3.2 กิจกรรมหลักการผลิตภัณฑ์
เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ
ด้วยตัวตรวจจับแรงกด

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนา
ชาติด้านการ คุณภาพชีวิตของ
สร้างโอกาส ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม
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1.3.1 กิจกรรมหลัก ศูนย์พัฒนา
ถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและ
ป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกล
ศาสตร์การแพทย์

1.3.3 กิจกรรมหลักพื้นยางผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดิน
และการทรงตัวของผู้สูงอายุในเขต
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมย่อย
(11)

ส่งเสริมและพัฒา
คุณภาพชีวิตของ
เด็กปฐมวัยพื้นที่
กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์

งบประมาณ
(บาท) (14)
8,450,000

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

1,500,000

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

2,950,000

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

4,000,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ซึ่ง ก.บ.ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้1มีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุมครั้ง8/2561
ที่
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2561
ที่

ชื่อโครงการ
มี 1 โครงการ ประกอบไปด้วย 13 กิจกรรมหลัก

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร
1 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
ในเขตนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมหลักที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการ
สหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการพัฒนาเพื่อคงความหอม
ข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM
กิจกรรมหลักที่ 1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 1.7 ขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แพะเนื้อ
กิจกรรมหลักที่ 1.8 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 1.9 พัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 1.10 มหกรรมปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.11 ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 1.12 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้า
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.13 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)
495,028,800
495,028,800
495,028,800
360,500,000
28,928,800
11,800,000
6,500,000
15,224,000
10,140,000
10,000,000
3,600,000
1,336,000
3,000,000
4,000,000
20,000,000
20,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ: ..........
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาและบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์
วงเงิน: 360,500,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
กลยุทธ์ : พัฒนาและบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตร
หน่วยดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(

1.1) ที่มา
นโยบายรัฐบาล ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.8 แก้ปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝนทั้ง
ที่เป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน้าความเสียหาย
และทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้า
ท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่แก้ปัญหาน้้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจน
เกิดการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด้าเนินการจัดสร้างแหล่งน้้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม
ทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท้าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร ทั้ง 24 กิจกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า
เพื่อเป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการท้าการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้งเป็นการก่อสร้างระบบกระจายน้้าผ่านคลองส่ง
น้้าดาดคอนกรีตและท่อส่งน้้าเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก และใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ด้วย
(1.2) สรุปสาระสาคัญ (สภาพปัญหา/ความต้องการ)
พื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ยังขาดแคลนแหล่งน้้า
เพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้้า ฯลฯ มีเพียงแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติ ที่ขาดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบบชลประทานในปัจจุบัน ยังกระจายไม่ทั่วถึง
ทุกพื้นที่ ท้าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้าหลากไม่มีแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ จึงเกิดภาวะน้้าท่วมเนื่องจาก
การไหลของน้้า ในฤดูแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้้า ท้าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย
ขายไม่ได้ราคา ท้าให้ขาดทุนทุก ๆ ปี ดังนั้น หากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อน้ามาพัฒนาด้านแหล่งน้้าให้ทั่วถึง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรได้ทั้งนี้ ราษฎรมีความต้องการอย่างสูงสุด โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการอยู่ตลอดเวลา
27

ทั้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านผู้แทนราษฎร ทั้งในส่วนท้องถิ่นและฝ่ายการเมือง ให้ช่วยผลักดันโครงการ ให้สามารถ
ด้าเนินการเกิดเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เนื่องจากมีแหล่งน้้าต้นทุนสนับสนุนการผลิต มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(
2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้้าต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้้า แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นล้าน้้า ฯลฯ ในเขตกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)
2.2.2 สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตต่อไร่และรายได้ของราษฎรเพิ่มขึ้น
(2.2) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ด้าเนินการปกติ

(

2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปีเริ่มต้น เดือนตุลาคม 2562 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2563

(

2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ: จ้านวน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย
: เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัด
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
: ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เพิ่มขึ้น

: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้้า จ้านวน 24 แห่ง และมีพื้นที่ชลประทาน

4.2 ผลผลิต

:-

4.3 ผลลัพธ์
ประโยชน์สูงสุด

: บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรทั้ง 4 จังหวัด มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ราษฎรได้รับ

4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก
: บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎร มีแหล่งน้้าต้นทุนเพิ่มขึ้น สามารถท้าการเกษตรได้
มีรายได้เพิ่มขึ้นและยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเพิ่มขึ้น
เชิงลบ
: ไม่มี
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(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอและท้า
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63

1.อาคารบังคับน้้าล้าห้วยไผ่ 3 แห่ง ต้าบลบ้านแท่น
อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ



2.อาคารบังคับน้้าบ้านชุมแสง ต้าบลทุ่งแสงทอง
อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



3.ลิงห้วยพอกระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ
ต้าบลยางสว่าง อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์



4.ก่อสร้างระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านศรี
สวรรค์ บ้านศรีสวรรค์ ต้าบลนางแดด อ้าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
5.เพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้้า ล้าปะเทีย-อ่างเก็บ
น้้าห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์




6.แก้มลิงบ้านตาวร พร้อมอาคารประกอบ ต้าบล
โคกสะอาด อ้าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์แก้ม



7.อาคารบังคับน้้าห้วยซัน โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาพรม-เชิญ ต้าบลโนนคูณ อ้าเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
8.เพิ่มประสิทธิภาพฝายตะโกสิง ต้าบลเจริญสุข
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์




9. แก้มลิงหนองคันนา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบล
ตาเมียง อ้าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์



10.ก่อสร้างระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ลาดใหญ่ บ้านลาดใหญ่ ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
11.แก้มลิงบ้านระเบิดขาม ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63

12.แก้มลิงล้าห้วยทมอ พร้อมอาคารประกอบ
ต้าบลกาบเชิง อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์



13.อาคารบังคับน้้าห้วยบุ่งขี้มอด โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาพรม-เชิญ หมู่.6 บ้านสีปาด ต้าบลหนอง
คอนไทย อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



14.อาคารบังคับน้้าบ้านจาน ต้าบลชุมแสง อ้าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์



15.แก้มลิงหนองขวาง พร้อมอาคารประกอบ ต้าบล
หนองระฆัง อ้าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



16.ปรับปรุงระบบส่งน้้าบ้านดงใต้ โครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาพรม-เชิญ บ้านดงใต้ ต้าบลดงกลาง
อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ



17.แก้มลิงหนองกโตวา ต้าบลปราสาท อ้าเภอบ้าน
ด่าน จังหวัดบุรีรัมย์



18.เพิ่มประสิทธิภาพล้าห้วยยางพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านห้วยแย้ ต้าบลห้วยแย้ อ้าเภอหนองบัว
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ



19.เพิ่มประสิทธิภาพล้าห้วยโปร่ง บ้านบุ่งหวาย
ต้าบลรังงาม อ้าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ



20.ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายกุดธาตุพร้อมอาคาร
ประกอบ ระยะที่2 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
พรม-เชิญ บ้านธาตุสามหมื่น ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
21.ก่อสร้างระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านกุด
เวียง บ้านกุดเวียง ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ




22. สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าบ้าน
หนองเบน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบน ต้าบลหนองคอน
ไทย อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63

23.ก่อสร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบบ้านหัน บ้าน
หัน ต้าบลตะคุ อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา



24.ก่อสร้างแก้มลิงกุดโบสถ์พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุด
โบสถ์ ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


(6) วิธีการดาเนินงาน

 ด้าเนินการเอง  จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการจานวน 360,500,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
360,500,000
360,500,000
-

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ด้าเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่มี
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(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
* เครื่องมือด้าเนินการ

 ไม่มีประสบการณ์

 มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา  ต้องท้ารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ
ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารจัดการหรือการดูแลบ้ารุงรักษา
ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ผู้ใช้น้าแหล่งน้้าดังกล่าว ให้โครงการมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
-----------------------------------------
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แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
360,500,000

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
โครงการ :โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุม่ นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก :การพัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ ยืนในเขตนครชัยบุรินทร์
1. งบด้าเนินงาน
2. งบลงทุน
2.2 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 10 ล้านบาท
(1) อาคารบังคับน้าห้วยซัน โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม-เชิญ
ตาบลโนนคูณ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(2)แก้มลิงบ้านระเบิกขาม ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(3)แก้มลิงหนองขวาง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลหนองระฆัง
อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
(4)อาคารบังคับน้าห้วยบุง่ ขีม้ อด โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรมเชิญ หมู่.6 บ้านสีปาด ตาบลหนองคอนไทย อาเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ
(5)แก้มลิงหนองกโตวา ตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์

ค้าชีแจง

360,500,000

360,500,000
360,500,000
360,500,000
30,000,000
4,000,000

- ควบคุมการระบายน้าในลาห้วยซัน ช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก

8,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 200,000 ลบ.ม.

5,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 80,000 ลบ.ม.

4,000,000

- ควบคุมการระบายน้าในลาห้วยบุง่ ขีม้ อด ช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก

9,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 220,000 ลบ.ม.

33

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(2) ราคาต่อหน่วยตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
1.อาคารบังคับน้าลาห้วยไผ่ 3 แห่ง ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
2.อาคารบังคับน้าบ้านชุมแสง ตาบลทุ่งแสงทอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
3.แก้มลิงห้วยพอกระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ตาบลยางสว่าง
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4.ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านศรีสวรรค์ บ้านศรี
สวรรค์ ตาบลนางแดด อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
5.เพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้า ลาปะเทีย-อ่างเก็บน้าห้วยตลาด
ตาบลโคกตูม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6.แก้มลิงบ้านตาวร พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโคกสะอาด
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
7.ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านลาดใหญ่ บ้านลาด
ใหญ่ ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8.เพิ่มประสิทธิภาพฝายตะโกสิง ตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
9.แก้มลิงหนองคันนา พร้อมอาคารประกอบ ตาบลตาเมียง อาเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
10.เพิ่มประสิทธิภาพลาห้วยยางพร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยแย้
ตาบลห้วยแย้ อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
330,500,000

ค้าชีแจง

13,000,000

- ควบคุมการระบายน้าในลาห้วยไผ่ ช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก

19,500,000

- ควบคุมการระบายน้าในลาห้วย ช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก

30,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 250,000 ลบ.ม.

12,000,000

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย ทาให้น้าไปได้อย่างทั่วถึงเติมศักยภาพทันที

21,000,000

- ควบคุมการระบายน้าในลาห้วย ช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก

15,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 120,000 ลบ.ม.

10,000,000

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย ทาให้น้าไปได้อย่างทั่วถึงเติมศักยภาพทันที

14,000,000

- ควบคุมการระบายน้าในลาห้วย ช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก

15,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 100,000 ลบ.ม.

15,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 150,000 ลบ.ม.
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
11.อาคารบังคับน้าบ้านจาน ตาบลชุมแสง อาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
12.แก้มลิงลาห้วยทมอ พร้อมอาคารประกอบ ตาบลกาบเชิง
อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
13.ปรับปรุงระบบส่งน้าบ้านดงใต้ โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พรม-เชิญ บ้านดงใต้ ตาบลดงกลาง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
14.เพิ่มประสิทธิภาพลาห้วยโปร่ง บ้านบุง่ หวาย ตาบลรังงาม อาเภอ
เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
15.ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายกุดธาตุพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม-เชิญ บ้านธาตุสามหมืน่ ตาบล
บ้านแก้ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
16.ก่อสร้างระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบบ้านหัน บ้านหัน
ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
17.ก่อสร้างแก้มลิงกุดโบสถ์พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดโบสถ์
ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
18.ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียง บ้านกุด
เวียง ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
19.สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองเบน หมูท่ ี่ ๕
บ้านหนองเบน ตาบลหนองคอนไทย อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
12,000,000

ค้าชีแจง
- ควบคุมการระบายน้าในลาห้วย ช่วยเหลือราษฎรในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก

15,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 100,000 ลบ.ม.

12,000,000

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย ทาให้น้าไปได้อย่างทั่วถึงเติมศักยภาพทันที

10,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้ อีก 180,000 ลบ.ม.

30,000,000

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย ทาให้น้าไปได้อย่างทั่วถึงเติมศักยภาพทันที

25,000,000

- ก่อสร้างระบบกระจายน้า ทาให้น้าไปได้อย่างทั่วถึงเติมศักยภาพทันที

12,000,000

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึน้

10,000,000

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย ทาให้น้าไปได้อย่างทั่วถึงเติมศักยภาพทันที

40,000,000

- ก่อสร้างระบบกระจายน้า ทาให้น้าไปได้อย่างทั่วถึงเติมศักยภาพทันที
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ
……
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
วงเงิน : 28,928,800 บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
2. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
5. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
6
. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
7. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์
วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์
มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
1.หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่รวมกันแล้วประมาณ 32 ,323,870 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ในการทาการเกษตร โดยมีพื้นที่การเกษตร 20.30 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.81 ของเนื้อที่กลุ่มจังหวัด
ฯมีประชากรรวม 6,752,462 คน(สานักบริหารงานทะเบียนกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,2559) รายได้หลัก
ของประชากรในกลุ่มจังหวัดมาจากการทาการเกษตรดังนั้นหากมีการส่งเสริมและพัฒนาการทาการเกษตรให้มี
มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพการผลิตก็จะเป็นการ
ยกระดับการทาการเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดที่จะสร้างมูลค่าของผลผลิตให้
สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรที่จะมีรายได้มากขึ้นจากการทาการเกษตรแบบเดิมที่เน้นการทาเชิงปริมาณซึ่งจะ
มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนแต่หากเป็นการผลิตเชิงคุณภาพที่เน้นการผลิตที่ไม่มากแต่ควบคุมคุณภาพของผลผลิต
ให้ได้มาตรฐานและมีปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของตลาด จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกในการทาเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หันกลับมาทาระบบเกษตรยั่งยืนที่พึ่งพิงธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเป็นฐานความรู้เพื่อพัฒนาระบบการทานา และการเกษตร มีการบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
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เทคโนโลยี เข้ามาผสานเพื่อให้การระบบการเกษตรดีขึ้น โดยการขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีการวางแผนโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาเสริมให้การจัดการดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
“หลักสูตรการเรียนรู้ 3 เดือน
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานในการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มชุมชนและ
ดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดว่าจะเป็นการยกระดับให้กลุ่มเกษตรกร และ
เกษตรกรรุ่นใหม่เป็น Smart Farmer ในเขตพื้นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ทาการผลิตการแปรรูปและการตลาดผลผลิตในพื้นที่ของตนเพื่อการต่อยอดได้ เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจน
มีการเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดีตามแนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน ต่อไป
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังมีการทาการเกษตร แบบเดิมที่เน้น
การทาเชิงปริมาณเกษตรเชิงเดี่ยวและมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน และปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ทาง
วิชาการที่จะมาหนุนเสริมการเกษตร
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 3 เดือน หลักการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกษตรกรนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานในการประกอบอาชีพ
สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มชุมชนและดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ
2.ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1)วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1.เพื่อสร้างความมั่งคงในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรครบวงจรด้วยแนวทางเกษตรกรรม
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรต้นแบบน้อมนาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรและชีวิตประจาวัน
3.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
4.เพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์
(2.2)ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3)ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(2.4)ระยะเวลาดาเนินโครงการ........1.........ปี เริ่มต้นปี.....2562.......สิ้นสุดปี........2563..............
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(2.5)สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
1.พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์
2.ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1)กลุ่มเป้าหมาย :
เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) 1,200 ราย
(3.2)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการขนาดย่อม/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคธุรกิจ
4.เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1)เป้าหมายโครงการตัวชี้วัด
กิจกรรม
ปี 2563
1. สร้างการรับรู้เกษตรกรรมยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
1,200ราย
ด้วยหลักเกษตรทฤษฏีใหม่เกษตรผสมผสานตาม
ศาสตร์พระราชา
2.สร้างเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ให้
200 ราย
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน
3.พื้นที่เกษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลี่ยนเป็น
2,400 ไร่
เกษตรกรรมยั่งยืนและได้รับรองมาตรฐาน PGS
หรือมาตรฐานอื่นๆ
4.ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยพร้อมได้รับการ 40 ผลิตภัณฑ์
รับรองมาตรฐานของสินค้าเกษตรปลอดภัย/
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ปี 2564
1,200ราย

ปี 2565
1,200ราย

200 ราย

200 ราย

2,400 ไร่

2,400 ไร่

40 ผลิตภัณฑ์

40 ผลิตภัณฑ์

(4.2) ผลผลิต.....
ผลผลิต
1. สร้างการรับรู้เกษตรกรรมยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยหลักเกษตรทฤษฏีใหม่เกษตร
ผสมผสานตามศาสตร์พระราชา
2.สร้างเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อ
เกษตรกรในพื้นที่และพัฒนาความสามารถของเกษตรกรในพื้นที่ให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นทาให้
เกิดการตระหนักรู้ในการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
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ปี 2563
1,200 ราย
200 ราย

ผลผลิต
ปี 2563
3.พื้นที่การผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
2,400ไร่
ระบบเกษตรปลอดภัย/ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
4.ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยพร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานของสินค้าเกษตร
40 ผลิตภัณฑ์
ปลอดภัย/มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(4.3)ผลลัพธ์
1.เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เกิดการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุขและมีรายได้รายได้เงินสดสุทธิของไม่น้อยกว่า 61 ,000
บาทต่อครัวเรือนต่อปีและจานวนเกษตรกรที่ร่วมโครงการจานวน 800 ราย ได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง(Smart Farmer)จากกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.เกิดนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาใหม่ภายใต้กลไกความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์หนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรปลอดภัยร้อยละ 3
3.เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาค
การเกษตรอย่างยั่งยืน
4.เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาที่เป็นมิตรต่อ
ชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาไปสู่ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
5.แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค.–ธ.ค.62 ม.ค.–มี.ค.63 เม.ย.–มิ.ย.63 ก.ค.–ก.ย.63
กิจกรรมย่อย 1.1
สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรตามศาสตร์
พระราชา การสร้างการรับรู้ให้แก่
เกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จานวน
1,200 รายให้ทราบและเข้าใจถึงการทา




การเกษตรตามศาสตร์พระราชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4 .0รวมทั้งการพัฒนา
ประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งใน
ระดับภูมิภาค และในระดับโลกโดยน้อม
นาพระราชดารัสขององค์
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กิจกรรมที่สาคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชที่ให้
“ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ” ของการพัฒนามาเป็น
แนวทางในการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วน
ร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างแท้จริง ให้มีความ อยู่ดี กินดีและ
ได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา ”ในเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGsSustainable Development Goals)
กิจกรรมย่อย 1.2
การสร้างเกษตรกรต้นแบบตามศาสตร์
พระราชา(ดาเนินการที่ศูนย์กสิกรรมไร้
สารพิษ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา) ให้แก่เกษตรกรของ
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ รวม 200 คน (จังหวัดละ 50
คน) ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลต่อเกษตรกรนพื้นที่และพัฒนา
ความสามารถของเกษตรกรในพื้นที่ให้
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมาก
ขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในการ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย 1.3
การส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกระบวน การ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า
เกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ที่เข้าสู่
ระบบการปฏิรูปการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสาหรับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.–ธ.ค.62

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค.–มี.ค.63 เม.ย.–มิ.ย.63

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.–ก.ย.63
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กิจกรรมที่สาคัญ
เกษตรกรจานวน 200 ราย (จังหวัดละ
50 ราย) ในพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์.
กิจกรรมย่อย 1.4
การยกระดับระบบการรับรอง
PGS
(การสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของนคร
ชัยบุรินทร์) และยกระดับ สู่
มาตรฐานสากล ของสินค้าเกษตร
ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลระบบอินทรีย์
ด้วยเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ จานวน 1ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ.
2564ตามนโยบายของรัฐบาล ระบบ
การรับรองเดิมที่เป็นระบบการรับรองที่
เรียกว่า การรับรองโดยบุคคลที่ 3(Third
party)ซึ่งมีข้อจากัดหลายประการที่มีผล
ต่อการเพิ่มพื้นที่ การนาระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS)จะช่วย
ขยายพื้นที่ในการทาเกษตรอินทรีย์ อีก
ทั้งระบบการรับรอง PGS ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร ให้
เรียนรู้ในการทาเกษตรอินทรีย์ เมื่อ
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบ
การรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว ก็จะ
สามารถพัฒนายกระดับให้ก้าวสู่
มาตรฐานระดับสากล
กิจกรรมย่อย 1.5
การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME
และสถานประกอบการ จานวน 200
ราย ดาเนินการ 1) เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เกษตรกรในด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.–ธ.ค.62

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค.–มี.ค.63 เม.ย.–มิ.ย.63

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.–ก.ย.63
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กิจกรรมที่สาคัญ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.–ธ.ค.62

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค.–มี.ค.63 เม.ย.–มิ.ย.63

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.–ก.ย.63

เพิ่มมูลค่าสินค้า2) เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันสินค้าประเภทเกษตรและอาหาร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย
และตรงตามความต้องของตลาดและ
ผู้บริโภคทั้งภายในและภาคนอกประเทศ
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีรายได้
พอเพียงต่อการดารงชีวิต และมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
6. วิธีดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
7. วงเงินของโครงการ จานวน 28 ,928,800 บาท
(ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กิจกรรมย่อยที่ 1การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้าน
การเกษตรกรรมยั่งยืนนครชัยบุรินทร์(สานักงาน
8,970,000
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ค่าตอบแทน
148,800
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร 5วันๆละ 1คนๆละ 6ชั่วโมงๆละ
72,000
600บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
76,800
จานวน 40 คนๆละ 8 วันๆละ 240 บาท
ค่าใช้สอย
1,408,000
- ค่าที่พักของเกษตรกรต้นแบบจานวน 200
400,000
คนๆละ 4 คืนๆละ 500 บาท
- ค่ายานพาหนะในการเดินทางของเกษตรกร
100,000
จานวน 200คนๆละ 500บาท
- ค่าอาหารสาหรับการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบตามศาสตร์พระราชา
312,000
จานวน 200คน จานวน 13 มื้อๆละ 120
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รายการ
บาท (5 วัน 4 คืน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามศาสตร์
พระราชาจานวน 200 คน จานวน 10 มื้อๆ
ละ 35 บาท
- ค่าอาหารสาหรับการสร้างการรับรู้ให้แก่
เกษตรกรตามศาสตร์พระราชาจานวน 1200
คน จานวน 2 มื้อๆละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการสร้าง
การรับรู้ให้แก่เกษตรกรตามศาสตร์พระราชา
จานวน 1200 คน จานวน 4 มื้อๆละ 35
บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงานประกอบการฝึกอบรมของ
เกษตรกรจานวน 1200คนๆละ 200 บาท
- วัสดุประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการฯ
- ค่าวัสดุการเกษตรประกอบการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรจานวน 200 คนๆละ 800
บาท
- ปัจจัยการผลิตสาหรับการจัดทาแปลง
เกษตรกรตามศาสตร์พระราชา จานวน 1200
คนๆละ 2ไร่ 2งาน ไร่ๆละ 2000บาท
- ปัจจัยการผลิตสาหรับเกษตรกรต้นแบบ
จานวน 200คนๆละ 2ไร่ 2งาน ไร่ๆละ 2000
บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2การถ่ายทอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า
เกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์(มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 20ท่านๆละ 12
ชั่วโมงๆละ 600บาท จานวน 10ครั้ง
1,440,000บาท

งบประมาณ

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการ

120,000
44

140,000

288,000

168,000
7,413,200
240,000
13,200
160,000
6,000,000
1,000,000

9,110,000
1,560,000
1,440,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ
จานวน 40 คนๆ ละ 300 บาท/ครั้ง
จานวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 120,000 บาท

งบประมาณ

ค่าใช้สอย
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจานวน 12 ที่นั่ง
จานวน 1 คัน ๆ ละ 3 ,500 บาท จานวน
60 วัน
- ค่าเช่าที่พักสาหรับวิทยากร 10 ท่านๆ ละ
1,500 บาท จานวน 30 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 600 คนๆ ละ 2
วันๆละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 600
คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิล ขนาด 6*4 เมตร
จานวน 40 ผืนๆละ 4,800 บาท
- ค่าจ้างเหมาพัฒนาเพื่อยกระดับการ
เชื่อมต่อกลุ่มเกษตร สู่การค้าเชิงพาณิชย์
ร่วมกับภาคธุรกิจ จานวน 1 ,600 ,000
บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 200,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรมจานวน 600
ชุดๆ ละ 150 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 200,000 บาท
- หนังสือสังเคราะห์และรวบรวมผลงานการ
พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ จานวน 2 ,000 เล่มๆ
ละ 50 บาท
- ค่าวัสดุอาหารประกอบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 3 การยกระดับระบบการรับรอง PGSสู่
มาตรฐานสากล(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
กิจกรรมย่อยที่ 3. 1 การอบรมมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สู่สากล
ค่าตอบแทน
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2,032,000
210,000
450,000
180,000
60,000
192,000
1,600,000
4,798,000
200,000
90,000
200,000
100,000
4,208,000
6,642,800
1,416,000
72,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน จานวน 1
คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน x 4
ครั้ง
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน
x 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน x 4 ครั้ง
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะคณะทางาน จานวน
10 คน x 240 บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง
- ค่าเช่าที่พัก จานวน 130 ห้อง x 1,500
บาท x 1 คืน
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม 400บาท x 4 ครั้ง
- ค่าพาหนะวิทยากร 4,000บาท x 4 ครั้ง
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลประกอบการ
ฝึกอบรม จานวน 4 ป้าย ขนาด 2 x 3
เมตร
- ค่าจ้างเหมารถตู้คณะทางาน 2 ,000บาท x3
วัน x 4 ครั้ง
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 5,000 บาท x 4
ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 260 คน x 150
บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 260
คน x 35 บาท x2 วัน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง
- ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน
250คน x 70 บาท x 4 ครั้ง
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4
,
หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สู่สากล
ค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน จานวน 1
คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x3 วัน x 4
ครั้ง
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จานวน 5 คน

46

งบประมาณ
57,600
14,400
1,334,000
19,200
195,000
1,600
16,000
3,000
24,000
20,000
312,000
145,600
70,000
10,000
10,000
2,178,600
194,400
86,400
108,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ
x 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 3 วัน x 4 ครั้ง

งบประมาณ

ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะคณะทางาน จานวน
10 คน x 240 บาท x 3 วัน x 4 ครั้ง
- ค่าเช่าที่พัก จานวน 130 ห้อง x 1,500
บาท x 2คืน
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม 400บาท x 4 ครั้ง
- ค่าพาหนะวิทยากร 4,000บาท x 4 ครั้ง
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลประกอบการ
ฝึกอบรม จานวน 4 ป้าย ขนาด 2 x 3
เมตร
- ค่าจ้างเหมารถตู้คณะทางาน 2,000บาท x4
วัน x 4 ครั้ง
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 5,000 บาท x 4
ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 260 คน x 150
บาท x 3 วัน x 4 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 260
คน x 35 บาท x3 วัน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง
- ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน
250คน x 50 บาท x 4 ครั้ง
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4
,
หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 3.3อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS) ขั้นสูง สู่มาตรฐานสากล
ค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน จานวน 1
คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน x 4
ครั้ง
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน
x 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน x 4 ครั้ง
ค่าใช้สอย

1,964,200
28,800
390,000
1,600
16,000
3,000
32,000
20,000
468,000
218,400
50,000
20,000
20,000
1,416,000
72,000
57,600
14,400
1,334,000
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เงินนอกงบประมาณ

-

รายการ
เบี้ยเลี้ยงและพาหนะคณะทางาน จานวน
10 คน x 240 บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง
ค่าเช่าที่พัก จานวน 130 ห้อง x 1,500
บาท x 1คืน
ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม 400บาท x 4 ครั้ง
ค่าพาหนะวิทยากร 4,000บาท x 4 ครั้ง
ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลประกอบการ
ฝึกอบรม จานวน 4 ป้าย ขนาด 2 x 3
เมตร
ค่าจ้างเหมารถตู้คณะทางาน 2,000บาท x3
วัน x 4 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 5,000 บาท x 4
ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 260 คน x 150
บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง เป็นเงิน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 260
คน x 35 บาท x2 วัน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง
เป็นเงิน
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน
250คน x 70 บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ เอ
4,
หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 3.4อบรมผู้ตรวจแปลงในระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS) ขั้นสูง
ค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน จานวน 1
คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน x 4
ครั้ง
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จานวน 1 คน
x 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน x 4 ครั้ง
ค่าใช้สอย

งบประมาณ
19,200
195,000
1,600
16,000
3,000
24,000
20,000
312,000
145,600
70,000
10,000
10,000
1,396,000
72,000
57,600

14,400
1,294,000
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เงินนอกงบประมาณ

-

รายการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะคณะทางาน จานวน
10 คน x 240 บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง
ค่าเช่าที่พัก จานวน 130 ห้อง x 1,500
บาท x 1คืน
ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม 400บาท x 4 ครั้ง
ค่าพาหนะวิทยากร 4,000บาท x 4 ครั้ง
ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลประกอบการ
ฝึกอบรม จานวน 4 ป้าย ขนาด 2 x 3
เมตร
ค่าจ้างเหมารถตู้คณะทางาน 2,000บาท x3
วัน x 4 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 5,000 บาท x 4
ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 260 คน x 150
บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง เป็นเงิน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 260
คน x 35 บาท x2 วัน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง
เป็นเงิน
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน
250คน x 50 บาท x 4 ครั้ง เป็นเงิน

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4
,
หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 3.5 การตรวจติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนการขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์แบบมีส่วนร่วม ( PGS)
ขั้นสูง
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะคณะทางาน จานวน
10 คน x 240 บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง
- ค่าเช่าที่พัก จานวน 10 ห้อง x 1,500 บาท
x 2คืนx 4 ครั้ง
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลประกอบการ
ฝึกอบรม จานวน 4 ป้าย ขนาด 2 x 3
เมตร
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งบประมาณ
19,200
195,000
1,600
16,000
3,000
24,000
20,000
312,000
145,600
50,000
30,000
30,000
176,200
166,200
19,200
120,000
3,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ
- ค่าจ้างเหมารถตู้คณะทางาน 2,000บาท x3
วัน x 4 ครั้ง
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4
,
หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 3.6การจัดทารายงานผลการดาเนิน
โครงการการยกระดับระบบการรับรอง
PGSสู่
มาตรฐานสากล
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
100 เล่ม เล่มละ 500 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4
,
หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 4 การยกระดับการแปรรูปและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( 4 คน * 600 บาท *
16 ชม. * 4 จังหวัด * 2 หลักสูตร)
- ค่าตอบแทนวิทยากรให้คาปรึกษาในพื้นที่
(3 คน * 1,200 บาท * 6 ชม. *10 วัน * 4
จังหวัด)
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 5 คน * 240
บาท * 10 วัน * 4 จังหวัด
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยงานอบรม 4 คน *
240 บาท * 2 วัน * 4 จังหวัด * 2
หลักสูตร
- ค่าเดินทางวิทยากรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
2,500 บาท * 2 คัน * 10 วัน * 4 จังหวัด
- ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
1,200 บาท *5 คน * 10 วัน * 4 จังหวัด
- ค่าจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์
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งบประมาณ
24,000
10,000
10,000
60,000
50,000
50,000
10,000
10,000
4,000,000
1,171,200
307,200
864,000
2,562,360
48,000
15,360
200,000
240,000
400,000

เงินนอกงบประมาณ

-

-

-

รายการ
40 ต้นแบบ ๆ ละ 10,000 บาท)
ค่าจัดทา Roll up, เคาน์เตอร์ และ Back
drop เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ 40
ชิ้นงาน * 5,000 บาท
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ค่าเดินทางวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ( 5 คน *
2 วัน * 2,500 บาท * 4 จังหวัด * 2
หลักสูตร)
ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ( 5 คน * 2
คืน * 1,200 บาท * 4 จังหวัด * 2
หลักสูตร)
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม ( 320 คน * 1 คืน *
750 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน ( 320 คน * 2 มื้อ * 200
บาท)
ค่าอาหารเย็น ( 320 คน * 2 มื้อ * 200
บาท)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 320 คน * 4
มื้อ * 50 บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ( 320
คน * 200 บาท)
ค่าสถานที่และสื่อโสต ( 6,000 บาท * 2 วัน
* 4 จังหวัด * 2 หลักสูตร)
ค่าเอกสารประกอบการอบรม ( 320 คน *
200 บาท)
ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการและ
เจ้าหน้าที่ จานวน 60 คน* 2 มื้อ * 200
บาท* 4 จังหวัด (จัดประชุมชี้แจงและสรุป
โครงการ)
ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการและ
เจ้าหน้าที่ จานวน 60 คน* 4 มื้อ * 50
บาท* 4 จังหวัด (จัดประชุมชี้แจงและสรุป
โครงการ)
ค่ารับรองและพิธีการเปิด - ปิดการอบรม
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งบประมาณ
45,000
200,000
150,000
200,000
96,000
240,000
128,000
128,000
64,000
64,000
96,000
64,000
96,000

48,000
40,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ
(10,000 บาท * 4 จังหวัด)

งบประมาณ

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน (10,000 บาท *4 จังหวัด)
- เชือ้ เพลิงในการเดินทางลงพื้นที่ ( 20,000
บาท * 4 จังหวัด)
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เครื่อง
บันทึกข้อมูล เป็นต้น
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ภาคปฏิบัติ ( 320 คน * 300
บาท)
รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

266,440
40,000
80,000
50,440
96,000
28,928,800

8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันทีหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2)แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
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(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (
FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา  ต้องทารายงานการศึกษา
9.วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
1).ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรตาม
แนวพระราชดาริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
2).ดาเนินงานระดับปฏิบัติการจากนักวิชาการนักวิจัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
10.ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -ไม่ม-ี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
28,928,800
แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัดแบบบูรณาการ
28,928,800
โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์
กิจกรรมหลัก : การเรียนรูเ้ กษตรกรรมยัง่ ยืนตามศาสตร์พระราชากลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
1. งบดาเนินงาน
28,928,800
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
3,808,800
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
196,800
120,000 - ค่าเบีย้ การประชุมคณะกรรมการ จานวน 40 คนๆ ละ 300 บาท/ครั้ง จานวน 10 ครั้ง
76,800 - ค่าเบีย้ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเกษตร จานวน 40 คนๆละ 8 วันๆละ 240 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
3,612,000
1,970,400 - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ จานวน 23 คนๆละ 14 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท จานวน 10 รุ่น
1,641,600 - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ จานวน 10 คนๆละ 14 ชัว่ โมงๆละ 1,200 บาท จานวน 10 รุ่น
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
13,737,000
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

5,017,000
2,400,000 - ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 1,200 รายๆละ 200 บาท จานวน 10 ครั้ง
2,425,000 - ค่าทีพ่ กั สาหรับวิทยากรและผูเ้ ข้าอบรม จานวน 200 ห้องๆ ละ 1,200 บาท จานวน 10 ครั้ง
192,000 - ค่าเบีย้ เลีย้ งคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 40 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,480,000
560,000
60,000
400,000
450,000

- ค่าจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศจานวน 12 ทีน่ งั่ จานวน 10 คัน ๆ ละ 3,500 บาท จานวน 16 วัน
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จานวน 5,000 บาท จานวน 12 ครั้ง
- ค่าจ้างเหมาจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (บรรจุภณ
ั ฑ์ 40 ต้นแบบ ๆ ละ 10,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาจัดทา Roll up, เคาน์เตอร์ และ Back drop เพือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
1
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

คาชีแ้ จง

ั ฑ์และโลโก้ 40 ชิน้ งาน * 5,000 บาท
200,000 - ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภณ
150,000 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตวั อย่างในห้องปฏิบตั กิ ารสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดืม่
1,660,000 - ค่าจ้างเหมาพัฒนายกระดับการเชือ่ มต่อกลุม่ เกษตร สูก่ ารค้าเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคธุรกิจ
(4) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,240,000
3,600,000
1,200,000
344,000
96,000

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

- ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าอบรม จานวน 1,200 คนๆ ละ 2 วันๆละ 150 บาท 10 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 1,200 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 25 บาท 10 ครั้ง
- ค่าเช่าห้องประชุมสาหรับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 1 ห้อง ๆ ละ 17,200 บาท จานวน 2 วัน จานวน 10 รุ่น
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน 20 ผืนๆ ละ 4,800 บาท

11,383,000
2,450,800
1,600,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน 4,000 ชุดๆ ละ 400 บาท
850,800 - ค่าวัสดุสานักงานในการถอดองค์ความรู้

(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,800,000
2,000,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ
800,000 - ค่าจัดทาหนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ จานวน 4,000 เล่มๆ ละ 200 บาท

(3) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,123,200
2,123,200 - ค่าวัสดุในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ดาเนินการอบรม

(4) วัสดุการเกษตร

4,009,000
4,009,000 - ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านัน้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด :1กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ
……
ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 11,800,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์1. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
2. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
5. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
7. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
หน่วยดาเนินการ สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์
วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์
มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงานโครงการ :
1. ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-7695754
สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. นายสุวิจักษณ์ ปรึกกระโทก หมายเลขโทรศัพท์ 082-1330583
สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่รวมกันแล้วประมาณ 32,323,870 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน
การทาการเกษตร มีประชากรรวม 6,752,462 คน(สานักบริหารงานทะเบียนกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2559) รายได้
หลักของประชากรในกลุ่มจังหวัดมาจากการทาการเกษตร มีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดจานวน 352 แห่งโดยมี
สมาชิกที่เป็นเกษตรกรรวม 874,714 ราย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร,2559) โดยหาก
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มีการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะช่วยในการบริหารจัดการ การผลิต
การแปรรูป การบริการและการตลาด แบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์
การเกษตร เพื่อได้ทาบทบาทหน้าที่สาหรับเกษตรกร อาศัยระบบและกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาตาม
แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ( Area Based Collaborative Research) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)ยุทธศาสตร์ที่1สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จะก่อให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การพัฒนาเกิดความยั่งยืนที่จะยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากภาคการเกษตร ทั้งระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป
(1.2)

สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ระบบบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ยังมีช่องว่างในการ
พัฒนาตามบทบาทสถาบันการเกษตรเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ค่อนข้างต่า โดยมีปัญหาความต้องการจากพื้นที่เพื่อการพัฒนามูลค่าเพิ่มหรือ
นวัตกรรมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน )พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อได้
ทาบทบาทหน้าที่สาหรับเกษตรกรด้วยกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาตาม แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่แบบบูรณาการ (Area Based Collaborative Research)
2.

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารและจัดการสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์
(2.2) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ......1................ปี เริ่มต้นปี.....2562........................สิ้นสุดปี..............2563...............
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
1. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์
2.ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดาริมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
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3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
1.สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1จานวน4แห่ง
2
.เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจานวนไม่น้อยกว่า4,000ราย
3.ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนจานวนไม่น้อยกว่า20เครือข่าย
4.ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรจานวนไม่น้อยกว่า8ผลิตภัณฑ์
5.พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจานวนไม่น้อยกว่า1,600ไร่
6.ธนาคารพันธุ์ข้าวสหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์จานวน4แห่ง
7.การเชื่อมโยงธุรกิจ
Business Matchaingits; ระหว่างสหกรณ์การเกษตรใน จังหวัดนครราชสีมาจังหวัด
ชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์กับภาคธุรกิจในพื้นที่และภาคธุรกิจนอกพื้นที่จานวน20คู่
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการขนาดย่อม/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคธุรกิจ
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการตัวชี้วัด
กิจกรรม

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1.สหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและบทบาท
4แห่ง
4แห่ง
4แห่ง
หน้าที่เพื่อช่วยเหลือการยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากของเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1โดยผ่านกลไก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชา
รัฐจานวน 4 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
2.จานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
จานวน
จานวน
จานวน
การเกษตรผลิตสินค้าเกษตรโดยการปฏิรูประบบ
4,000คน 4,000คน 4,000คน
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นเกษตรสมัยใหม่
3.ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสหกรณ์
4แห่ง
4แห่ง
4แห่ง
การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 4แห่งใน
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
4.จานวนมูลค่ารายได้ในการผลิตสินค้าเกษตร
ร้อยละ3ต่อ ร้อยละ3ต่อ ร้อยละ3ต่อ
ปลอดภัยของสหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัย
ปี
ปี
ปี
บุรินทร์ไม่น้อยกว่า 8 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
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(4.2) ผลผลิต
ผลผลิต
1สหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1โดยผ่านกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐจานวน 4 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์
2.จานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรผลิตสินค้าเกษตรโดยการ
ปฏิรูประบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตร
สมัยใหม่
3.ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 4
แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
4.จานวนมูลค่ารายได้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์การเกษตร
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ไม่น้อยกว่า 8 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

ปี 2563
4แห่ง

จานวน
4,000คน
4แห่ง
ร้อยละ3ต่อปี

(4.3) ผลลัพธ์
1.เกิดสหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์ ที่มีศักยภาพพร้อมหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่และช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร จานวน 4,000 คน เกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย และน้อมนา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่มาเป็นหลักในการดาเนินงานในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นที่
3.มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 4แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
4.เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสร้างโอกาส
ในการต่อยอดเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ผ่านเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาควิชาการกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภายใต้หลักคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะต้องสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เต็มเม็ดเต็มหน่วย
และคุ้มค่ามากที่สุด นาไปสู่การสร้างโอกาสในการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากวัตถุดิบทางการเกษตร และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปอาหารของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ใน
ภาพรวมต่อไป
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5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ
1.พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เกษตรกรที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรด้วย
หลักสูตรการเรียนรู้หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืน
2. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตร
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและ
ธนาคารพันธุ์ข้าวสหกรณ์การเกษตร
ประชารัฐ
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปและพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินค้า
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
5. การเชื่อมโยงธุรกิจ
Business
Matchaingits;
ระหว่างสหกรณ์
การเกษตรใน จังหวัดนครราชสีมาจังหวัด
ชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์
กับภาคธุรกิจในพื้นที่และภาคธุรกิจนอก
พื้นที่
6. การบริหารจัดการโครงการ
-ศูนย์กลางการติดต่อประสานการ
ดาเนินงาน
-ค่าวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
-สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
-การติดตามและประเมินผลโครงการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. – ธ.ค. 62

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. – มี.ค. 63 เม.ย. – มิ.ย. 63

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. – ก.ย. 63
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6. วิธีดาเนินงาน

ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการจานวน 11,800,000บาท
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ

งบประมาณ

ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 20ท่านๆละ 12
ชั่วโมงๆละ 600บาท จานวน 10ครั้ง 1,440,000
บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 4 ,000 คนๆ ละ 150
บาท จานวน 2 วัน เป็นเงิน 1,200,000 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 4 ,000 คน
ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท จานวน 2 วัน เป็นเงิน
400,000 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจานวน 12ที่นั่ง
จานวน 2คัน ๆ ละ 3,500บาท จานวน 10วัน เป็น
เงิน 70,000บาท
- ค่าเช่าที่พักสาหรับวิทยากร จานวน 20ครั้งๆ ละ
1,800บาท เป็นเงิน 36,000บาท
- ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60
ห้องๆ ละ 1,200 บาท จานวน 10 รุ่น เป็นเงิน
720,000 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 10
ครั้งๆ ละ 2 วันๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน
700,000 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิล ขนาด 6*4 เมตร จานวน 20
ผืนๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท
- ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน 6 ครั้ง
ครั้งละ 50,000 บาท เป็นเงิน300,000 บาท
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1,440,000

3,522,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ

งบประมาณ

ค่าวัสดุ
- ค่าจัดทาหนังสือคู่มือหลักสูตรการอบรม จานวน
4,000ชุดๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 1 ,600 ,000
บาท
- ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประกอบการจัดอบรม เป็น
เงิน 25,000 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน1,000,000 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 729,000บาท
- ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นเงิน 3,221,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

6,838,000

11,800,000

8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้วและสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วอยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มีและสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)……………………………………..……………….
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)………………………………………………….
ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์

ทั้งหมด

บางส่วน

* เครื่องมือดาเนินการ

มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
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ไม่มีประสบการณ์

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

8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทารายงานการศึกษาต้องทารายงานการศึกษา

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

:

1).ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรตามแนว
พระราชดาริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2).ดาเนินงานระดับปฏิบัติการจากนักวิชาการนักวิจัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
----
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2561
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
11,800,000
แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัดแบบบูรณาการ
11,800,000
โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัยบุรนิ ทร์
1. งบดาเนินงาน
11,800,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1,440,000
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1,440,000
1,440,000
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
3,522,000
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
1,412,000
800,000
12,000
480,000
120,000
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
70,000
70,000
(7) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
2,040,000

คาชีแ้ จง

- ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 20 คนๆละ 12 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท จานวน 10 รุ่น

- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 4,000 รายๆละ 200 บาท จานวน 1 ครั้ง
- ค่าทีพ่ กั สาหรับวิทยากร จานวน ๑ ห้องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จานวน ๑๐ ครั้ง
- ค่าเช่าทีพ่ กั สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน ๔๐ ห้อง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จานวน ๑๐ รุ่น
- ค่าเบีย้ เลีย้ งคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน ๒0 คนๆละ 25 วันๆละ 240 บาท

-ค่าจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศจานวน ๑๒ ทีน่ งั่ จานวน ๒ คัน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท จานวน ๑๐ วัน
1
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี 2561
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี 2562

คาชีแ้ จง

1,200,000
400,000
344,000
96,000
1.1.3ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

-ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๔,๐๐๐ คนละ ๑๕๐ บาท จานวน ๒ วัน
-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน ๔,๐๐๐ คนจานวน ๒ วันๆละ ๒ มือ้ ๆละ ๒๕ บาท
- ค่าเช่าห้องประชุมสาหรับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน ๑ ห้อง ๆ ละ ๑๗,๒๐๐ บาท จานวน ๒ วัน จานวน ๑๐ รุ่น
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน ๒๐ ผืนๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท

6,838,000
2,100,000
1,600,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน ๔๐๐๐ ชุดๆ ละ ๔00 บาท
500,000 - ค่าวัสดุสานักงานในการถอดองค์ความรู้

(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,300,000
500,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ
800,000 - ค่าจัดทาหนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ จานวน ๔,๐๐๐ เล่มๆ ละ ๒๐๐ บาท

(3) วัสดุคอมพิวเตอร์

729,000
๗๒๙,๐๐๐ - ค่าวัสดุในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ดาเนินการอบรม

(4) วัสดุกอ่ สร้าง
(5) วัสดุการเกษตร

2,709,000
2,709,000 - ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านัน้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ
……
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการพัฒนาเพื่อคงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์1.ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
2. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
5. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
7. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์
วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์
มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงานโครงการ :
1. ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-7695754
สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. นายสุวิจักษณ์ ปรึกกระโทก หมายเลขโทรศัพท์ 082-1330583
สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
สืบเนือ่ งจากยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ทีข่ องประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉับที่ 12 แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและพื้นที่จังหวัดต่างๆในระยะที่ผ่านมาเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
นโยบายแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศนาไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สู่การพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ที่จะทาให้เห็นการพัฒนาทุกภาคส่วนต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จะเห็นว่าภาคการเกษตรมีบทบาทสาคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าอาหารหลักของประเทศไทย ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ต่างๆ เนื้อโค
หมู ไก่ เป็นต้น โดยเฉพาะข้าวที่ไทยสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอต่อการ บริโภคภายในประเทศถึงร้อยละ75 และเป็นผู้ส่งออก
ข้าวรายใหญ่ของโลก แต่สถานการณ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกปัจจุบันเริ่มมีภาวะถดถอยลง มีสาเหตุมาจากคุณภาพ กลิ่น
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ความหอมที่ลดลง ทาให้สูญเสียเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของข้าวหอมมะลิไทยที่มีมายาวนานในอดีต โดยพบว่าในทุกพื้นที่ปลูกที่สาคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ความหอมของข้าวหอมมะลิลดลง ดังนั้น
การปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิให้ดีดังเดิม จึงเป็นความจาเร่งด่วนอย่างยิ่ง และต้องเกิดจากความร่วมมือการดาเนินงานกันทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนา โดยเฉพาะเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปข้าวหอม
มะลิ ตลอดจนผู้จาหน่ายข้าวหอมมะลิ ที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหา ดังกล่าว จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้
ความหอมของข้าวหอมมะลิลดน้อยลงนั้น มีปัจจัยที่มีผลต่อการคงความหอมตลอดกระบวนการผลิต ทั้งห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนา
เช่น เมล็ดพันธุ์ ดิน การจัดการน้า ภูมิประเทศภูมิอากาศ การจัดการดูแล การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การสี และการแปรรูป เป็น
ต้น ส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้น เกษตรกร และผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีการสืบสาน
ภูมิปัญญาการผลิต ตลอดจนขาดข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง ในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดาริ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ขอเป็นหน่วยงานที่จะร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เพื่อร่วมกันกู้คืนเอกลักษณ์ความหอมของข้าวหอมมะลิให้กับข้าวหอมมะลิไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ให้กลับคืนมาคงความหอม นุ่ม อร่อย โดยนาองค์ความรู้จากการวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ และหลักปฏิบัติที่ดี จาก
สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยเริ่มตั้งแต่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเครือข่ายปราชญ์ชาวนา สู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ตาม
หลักปฏิบัติในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อให้ได้คุณภาพ การจัดการและหลักปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงสี การแปรรูป บรรจุภัณฑ์
การขนส่ง การตลาด ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีคงความหอมของข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ เพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มี
คุณภาพคงความหอมได้นาน ก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และก่อเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย ต่อไป
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ความหอมของข้าวหอมมะลิไทยในทุกพืน้ ทีป่ ลูกลดลงส่งผลต่อสถานการณ์การค้าข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมมะลิ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเครือข่ายปราชญ์ชาวนา สู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิ ตามหลักปฏิบัติในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อให้ได้คุณภาพ การจัดการและหลักปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงสี การแปรรูป
บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การตลาด ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีคงความหอมของข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ เพื่อให้ได้ข้าวหอม
มะลิที่มีคุณภาพคงความหอมได้นาน ก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ
ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย ต่อไป
2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม คงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการ
พัฒนาการผลิต โดยอาศัยการใช้องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแปรรูปอาหาร จาก ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจากเครือข่ายต่างๆสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้เกิดความยั่งยืน
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตั้งแต่การพัฒนาในต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมทั้งในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเกษตรอาหารแปรรูปอย่างต่อเนื่อง
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3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่ หลักปฏิบัติในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อให้ได้
คุณภาพ การจัดการและหลักปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงสี การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การตลาด ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี
คงความหอมของข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
(2.2) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ......1................ปี เริ่มต้นปี.....2562........................สิ้นสุดปี..............2563..............
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
1. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์
2 .ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดาริมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
1.
เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปข้าวหอมมะลิตลอดจนผู้จาหน่ายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (จังหวัดนครราชสีมาจังหวัด
ชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์) จานวน 1,200 ราย
2. พื้นที่ต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม คงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาการผลิต จานวน 2,400 ไร่
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการขนาดย่อม/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคธุรกิจ
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการตัวชี้วัด
กิจกรรม
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาหรับการคงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ .ในระดับแปลงปลูกเช่นเมล็ดพันธุ์
ดินการจัดการน้าภูมิประเทศภูมิอากาศการจัดการ
ดูแลแปลงการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาเป็นต้น.
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้าวหอม
มะลินครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต
กระบวนการเก็บรักษาการสีและการแปรรูปการ
ขนส่งเป็นต้น
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2,400 ไร่

2,400 ไร่

2,400 ไร่

1,200 ราย

1,200 ราย

1,200 ราย

(4.2) ผลผลิต
ผลผลิต

ปี 2563

1. เกษตรกรผู้ประกอบการโรงสีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปข้าวหอมมะลิตลอดจนผู้
จาหน่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีครบวงจร

1,200 ราย

2. พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ปรับเปลี่ยนตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต

2,400 ไร่

(4.3) ผลลัพธ์
1. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมคงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการ
ผลิตและเกษตรกรผู้ประกอบการโรงสีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปข้าวหอมมะลิตลอดจนผู้จาหน่ายได้รับการอบรมเสริมความรู้
และปฏิบัติการเพื่อการนาไปสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลผลิตทางการเกษตร
2. เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของพืชและสัตว์เศรษฐกิจในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การพัฒนาในต้นทางกลางทางและปลายทางพร้อมทั้งในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
เกษตรอาหารแปรรูปอย่างต่อเนื่อง
3. เกิดการส่งเสริมการพัฒนาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนา
4. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสร้างโอกาสในการต่อยอดเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ผ่านเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐภาควิชาการกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ภายใต้หลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะต้องสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยและคุ้มค่ามากที่สุดนาไปสู่การสร้างโอกาสในการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากวัตถุดิบ
ทางการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ในภาพรวมต่อไป
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5. แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย
กิจกรรมที่สาคัญ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. – ธ.ค. 62

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาหรับการคงความหอม
ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ต้นแบบกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ .ในระดับแปลงปลูก เช่น
เมล็ดพันธุ์ ดิน การจัดการน้า ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ การจัดการดูแลแปลง การเก็บ
เกี่ยว การเก็บรักษาเป็นต้น
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ
ข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าการผลิตการ เช่นกระบวนการเก็บ
รักษา การสี และการแปรรูป การขนส่ง
เป็นต้น
6. วิธีดาเนินงาน

ดาเนินการเอง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. – มี.ค. 63 เม.ย. – มิ.ย. 63

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. – ก.ย. 64

















จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ 6,500,000 จานวน บาท
(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
รายการ

งบประมาณ

ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 10 คนๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จานวน 10 รุ่น เป็นเงิน 720,000 บาท

72

720,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 1 ,200 คนละ 150 บาท
จานวน 2 วัน เป็นเงิน 360,000 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 1 ,200 คน
จานวน 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน
120,000 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจานวน 12 ที่นั่ง
จานวน 2 คัน ๆ ละ 3 ,500 บาท จานวน 10 วัน
เป็นเงิน 70,000 บาท
- ค่าเช่าที่พักสาหรับวิทยากร จานวน 10 ห้องๆ ละ
1,800 บาท จานวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 180 ,000
บาท
- ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60
ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 10 รุ่น เป็นเงิน
720,000 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุมสาหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 1 ห้อง ๆ ละ 35,200 บาท จานวน 2 วัน
จานวน 10 รุ่น เป็นเงิน 704,000 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน 10 ผืนๆ ละ
2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์ การคงความหอมข้าว
หอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ .ในระดับแปลง
ปลูก จานวน 1,200 ตัวอย่างๆ ละ 20 0 บาท เป็น
เงิน 240,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์ การจัดการข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต
กระบวนการเก็บรักษาการสีและการแปรรูปการ
ขนส่ง จานวน 1,200 ตัวอย่างๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 240,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์ เมล็ดพันธุ์ ดิน การ
จัดการน้า ภูมิประเทศภูมิอากาศ การจัดการดูแล
แปลง การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา จานวน 1,200
ตัวอย่างๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์ พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์ปรับเปลี่ยนตลอดห่วงโซ่คุณค่าการ
ผลิตจานวน 1,200 ตัวอย่างๆ ละ 20 0 บาท เป็น
เงิน 240,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์ เกษตรกรผู้ประกอบการ
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โรงสีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปข้าวหอมมะลิ

งบประมาณ

3,139,000

เงินนอกงบประมาณ

รายการ

งบประมาณ

ค่าวัสดุ
- ค่าจัดทาเล่มคู่มือหลักสูตรการอบรม จานวน1 ,200
ชุดๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละ 200
บาท จานวน 1,200 ราย เป็นเงิน 240,000 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 364,000บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 1,000,000 บาท
- ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นเงิน 621,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

เงินนอกงบประมาณ

2,641,000

6,500,000

8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้วและสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วอยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มีและสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)……………………………………..……………….
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)………………………………………………….
ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือและเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์

ทั้งหมด

บางส่วน

* เครื่องมือดาเนินการ

มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
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ไม่มีประสบการณ์

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

8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทารายงานการศึกษาต้องทารายงานการศึกษา

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

:

1).ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรตามแนวพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2).ดาเนินงานระดับปฏิบัติการจากนักวิชาการนักวิจัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
----
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
6,500,000

คาชีแ้ จง

6,500,000

โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์
กิจกรรมหลัก : ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าใหม่ของการพัฒนาเพือ่ คงความหอมข้าวหอมมะลิกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์
1. งบดาเนินงาน
6,500,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
720,000
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

720,000
720,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 10 คนๆละ 12 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท จานวน 10 รุ่น

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

3,139,000
1,080,000
480,000 - ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 1,200 รายๆละ 200 บาท จานวน 2 ครั้ง
120,000 - ค่าทีพ่ กั สาหรับวิทยากร จานวน 10 ห้องๆ ละ 1,200 บาท จานวน 10 ครั้ง
480,000 - ค่าเช่าทีพ่ กั สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 40 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 10 รุ่น

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,270,000
70,000 -ค่าจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศจานวน 12 ทีน่ งั่ จานวน 2 คัน ๆ ละ 3,500 บาท จานวน 10 วัน
240,000 - ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์การคงความหอมข้าวหอมมะลิกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์.ในระดับแปลงปลูก
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์การจัดการข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตกระบวนการเก็บรักษา การสี
240,000 และการแปรรูป การขนส่ง
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ ดิน การจัดการน้า ภูมปิ ระเทศภูมอิ ากาศ การจัดการดูแลแปลง การเก็บเกีย่ ว การเก็บ
240,000 รักษา
240,000 - ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์พนื้ ทีป่ ลูกข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ ปรับเปลีย่ นตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต
- ค่าจ้างเหมาและวิเคราะห์เกษตรกร ผูป้ ระกอบการโรงสี ผูป้ ระกอบการโรงงานแปรรูปข้าวหอมมะลิ ตลอดจนผูจ้ าหน่าย ทีม่ ี
240,000 การสร้างมูลค่าเพิม่ กับผลผลิตทางการเกษตร

(7) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

789,000
360,000 -ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1,200 คนละ 150 บาท จานวน 2 วัน
1
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี 2562
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี 2563

คาชีแ้ จง
-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 1,200 คนจานวน 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 25 บาท

120,000
- ค่าเช่าห้องประชุมสาหรับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 1 ห้อง ๆ ละ 14,200 บาท จานวน 2 วัน จานวน 10 รุ่น เป็นเงิน
284,000 705,000 บาท
25,000 - ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน 10 ผืนๆ ละ 2,500 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

2,641,000
740,000
240,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน 1,200 ชุดๆ ละ 200 บาท
500,000 - ค่าวัสดุสานักงานในการถอดองค์ความรู้

(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

916,000
500,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ
416,000 - ค่าจัดทาหนังสือเผยแพร่อคงค์ความรู้ จานวน 2,000 เล่มๆ ละ 206 บาท

(3) วัสดุคอมพิวเตอร์

364,000
364,000 - ค่าวัสดุในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ดาเนินการอบรม

(4) วัสดุการเกษตร

621,000
621,000 - ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านัน้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM
วงเงิน : 15,224,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการดาเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 11
ด้าน ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 กาหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุน
สหกรณ์ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาโครงการส่วนหนึ่งคือ เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ
1.1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงโค และ
กระบือ เป้าหมายเกษตรกร 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่
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(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน ตามสถิติ
ของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2561 มีจานวนการเลี้ยงโคเนื้อ 877,590 ตัว (ร้อยละ 16.12 ของประเทศ) โคนม
132,135 ตัว (ร้อยละ 21.19 ของประเทศ) กระบือ 266,698 ตัว (ร้อยละ 22.58 ของประเทศ) นอกจากนี้ยัง
มีสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ อีก เช่น สุกร ไก่เนื้อ เป็ด ในลาดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุ
สัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ และแพะที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการผลิตและใกล้ตลาดอินโดจีนมาก แต่ที่ผ่านมา
ผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาดมาตรฐานด้านการแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐาน และเปิดตลาดให้กว้างขึ้นในเมือง
ท่องเที่ยว รวมทั้งทดแทนการเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น สามารถสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะพัฒนามาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น มีเครือข่ายการตลาดกว้างขวาง สามารถสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้อย่างยั่นยืน หากไม่รีบดาเนินการจะสูญเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2.1.2 เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้มีมาตรฐานมากขึ้น
2.1.3 เพื่อสร้างเกษตรกรจิตอาสาในชุมชน ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ในชุมชน เช่น การรักษาสัตว์เบื้องต้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน
2.1.4 เพื่อพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร โดยการออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่
แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรบางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สะดวก
ในการมารับบริการที่หน่วยงาน
(2.2) สถานะภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประชาชนในชุมชน
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ

ราย

ปี
2562
แผน
-

ปี
2563
แผน
3,520

ปี
2564
แผน
-

ปี
2565
แผน
-

ราย

-

1,520

-

-

หน่ว
ยนับ

ตัวชี้วัด
1. จานวนเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสู่ฟาร์ม
มาตรฐาน GFM
2. จานวนเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา

(4.2) ผลผลิต :
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
การพัฒนามาตรฐานฟาร์ม GFM เพื่อนาไปใช้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ในฟาร์มของตนเอง ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 1,280 ราย จังหวัดชัยภูมิ 640 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 920 ราย จังหวัดสุรินทร์ 680 ราย
รวม 352 กลุ่ม เกษตรกร 3,520 ราย
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ ตาบลละ 2 คน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่นในชุมชน เช่น ให้คาแนะนาด้านการเลี้ยงสัตว์ การปรับระบบการเลี้ยง
การทาวัคซีนป้องกันโรค การปลูกพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 578 ราย จังหวัดชัยภูมิ
248 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 378 ราย จังหวัดสุรินทร์ 316 ราย รวมเกษตรกรจิตอาสา 1,520 ราย
(4.3) ผลลัพธ์ :
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้มากขึ้น เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
- ฟาร์มเกษตรได้รับการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม GFM
- มูลค่าด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เกิดความตื่นตัว มีการรวมกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน เมื่อกลุ่มเข้มแข็งก็พัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ต่อไป
- สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียม
ทาให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาการเลี้ยงสั้นลง ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- ผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น มูลสัตว์ สามารถสนับสนุนนโยบายพลังงานทางเลือก
เกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงลบ : ไม่มี
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(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย
ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
งบประมาณ 11,834,400 บาท
1.1 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
ให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยใช้มาตรฐาน GFM ของกรมปศุสัตว์
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยมีเป้าหมาย 88 อาเภอๆละ 4
กลุ่มๆละ 10 ราย เกษตรกร 3,520 ราย (นครราชสีมา 1,280
ราย ชัยภูมิ 640 ราย บุรีรัมย์ 920 ราย สุรินทร์ 680 ราย)

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63


2. สร้างเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์
งบประมาณ 3,389,600 บาท เป็นการสร้างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้
เป็นเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายอื่นในชุมชน เช่น ให้คาแนะนาด้านการเลี้ยงสัตว์ การปรับ
ระบบการเลี้ยง การทาวัคซีนป้องกันโรค การปลูกพืชอาหารสัตว์
เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย 760 ตาบลๆละ 2 คน รวมเกษตรกรจิต
อาสา 1,520 ราย (นครราชสีมา 578 ราย ชัยภูมิ 248 ราย
บุรีรัมย์ 378 ราย สุรินทร์ 316 ราย)
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง





 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 15,224,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
15,224,000

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

15,224,000
180,000
2,956,000
12,088,000
-
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เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
- พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงให้สูงขึ้น
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้ดาเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/อาเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : ไม่มี
*************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย: บาท
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้ สู่มาตรฐาน GFM
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

คาชี้แจง

15,224,000
15,224,000
180,000
180,000
43,200
21,600
21,600
10,800
32,400
14,400
25,200
10,800

นครราชสีมา
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,280 ราย จานวน 12 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
- สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 578 ราย จานวน 6 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ชัยภูมิ
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 640 ราย จานวน 6 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
- สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 248 ราย จานวน 3 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
บุรีรัมย์
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 920 ราย จานวน 9 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
- สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 378 ราย จานวน 4 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
สุรินทร์
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 680 ราย จานวน 7 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
- สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 316 ราย จานวน 3 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
2,956,000
1,488,000
371,600
153,600
14,400
177,600
76,800
14,400
259,600
110,400
14,400

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

199,200
81,600
14,400
359,200

คาชี้แจง

นครราชสีมา
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 1,858 รายๆละ 200 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีอ่ าเภอ 32 อาเภอๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีจ่ ังหวัด 3 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
ชัยภูมิ
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 888 รายๆละ 200 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีอ่ าเภอ 16 อาเภอๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีจ่ ังหวัด 3 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
บุรีรัมย์
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 1,298 รายๆละ 200 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีอ่ าเภอ 23 อาเภอๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีจ่ ังหวัด 3 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
สุรินทร์
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 996 รายๆละ 200 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีอ่ าเภอ 17 อาเภอๆละ 20 วันๆละ 240 บาท
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีจ่ ังหวัด 3 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท

นครราชสีมา
130,060 - ค่าจัดทาคู่มือประกอบการฝึกอบรม จานวน 1,858 เล่มๆละ 70 บาท

85

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1,600 - ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 2 ป้ายๆละ 800 บาท
ชัยภูมิ
62,160 - ค่าจัดทาคู่มือประกอบการฝึกอบรม จานวน 888 เล่มๆละ 70 บาท
1,600 - ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 2 ป้ายๆละ 800 บาท
บุรีรัมย์
90,860 - ค่าจัดทาคู่มือประกอบการฝึกอบรม จานวน 1,298 เล่มๆละ 70 บาท
1,600 - ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 2 ป้ายๆละ 800 บาท
สุรินทร์
69,720 - ค่าจัดทาคู่มือประกอบการฝึกอบรม จานวน 996 เล่มๆละ 70 บาท
1,600 - ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 2 ป้ายๆละ 800 บาท
1,108,800
นครราชสีมา
278,700 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1,858 รายๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
130,060 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1,858 รายๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
ชัยภูมิ
133,200 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 888 รายๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
62,160 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 888 รายๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
บุรีรัมย์
194,700 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1,298 รายๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
90,860 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1,298 รายๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
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งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

สุรินทร์
149,400 - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 996 รายๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
69,720 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 996 รายๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

12,088,000
246,400
89,600 นครราชสีมา - ค่าวัสดุสานักงาน 89,600 บาท
45,000 ชัยภูมิ - ค่าวัสดุสานักงาน 45,000 บาท
64,400 บุรีรัมย์ - ค่าวัสดุสานักงาน 64,400 บาท
47,400 สุรินทร์ - ค่าวัสดุสานักงาน 47,400 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

352,000
128,000 นครราชสีมา - ค่าน้ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น 128,000 บาท
64,000 ชัยภูมิ - ค่าน้ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น 64,000 บาท
92,000 บุรีรัมย์ - ค่าน้ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น 92,000 บาท
68,000 สุรินทร์ - ค่าน้ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น 68,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

105,600
38,400 นครราชสีมา - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,400 บาท
19,200 ชัยภูมิ - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,200 บาท
27,600 บุรีรัมย์ - วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,600 บาท
20,400 สุรินทร์ - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,400 บาท

(8) วัสดุเวชภัณฑ์

3,528,000
1,300,600 นครราชสีมา - - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิ,ยาปฏิชีวนะ,วิตามิน) 1,300,600 บาท
621,600 ชัยภูมิ - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิ,ยาปฏิชีวนะ,วิตามิน) 621,600 บาท
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งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

908,600 บุรีรัมย์ - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิ,ยาปฏิชีวนะ,วิตามิน) 908,600 บาท
697,200 สุรินทร์ - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิ,ยาปฏิชีวนะ,วิตามิน) 697,200 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก

6,344,000
นครราชสีมา
1,920,000 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,280 รายๆละ 1,500 บาท
404,600 - สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 578 รายๆละ 700 บาท
ชัยภูมิ
960,000 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 640 รายๆละ 1,500 บาท
173,600 - สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 248 รายๆละ 700 บาท
บุรีรัมย์
1,380,000 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 920 รายๆละ 1,500 บาท
264,600 - สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 378 รายๆละ 700 บาท
สุรินทร์
1,020,000 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 680 รายๆละ 1,500 บาท
221,200 - สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 316 รายๆละ 700 บาท

(14) วัสดุการเกษตร

1,512,000
557,400 นครราชสีมา - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน,แร่ธาตุผงซิลีเนียม) 557,400 บาท
266,400 ชัยภูมิ - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน,แร่ธาตุผงซิลีเนียม) 266,400 บาท
389,400 บุรีรัมย์ - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน,แร่ธาตุผงซิลีเนียม) 389,400 บาท
298,800 สุรินทร์ - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน,แร่ธาตุผงซิลีเนียม) 298,800 บาท

(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
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2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

หมายเหตุ
1. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านัน้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ.............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
วงเงิน : 10,140,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการดาเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 11
ด้าน ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 กาหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุน
สหกรณ์ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาโครงการส่วนหนึ่งคือ เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ
1.1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงโค และ
กระบือ เป้าหมายเกษตรกร 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่
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(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน ตามสถิติ
ของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2561 มีจานวนการเลี้ยงโคเนื้อ 877,590 ตัว (ร้อยละ 16.12 ของประเทศ) โคนม
132,135 ตัว (ร้อยละ 21.19 ของประเทศ) กระบือ 266,698 ตัว (ร้อยละ 22.58 ของประเทศ) นอกจากนี้ยัง
มีสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ อีก เช่น สุกร ไก่เนื้อ เป็ด ในลาดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุ
สัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ และแพะที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการผลิตและใกล้ตลาดอินโดจีนมาก ผลผลิตมวลรวม
ด้านปศุสัตว์ ปี 2556 สองหมื่นล้านบาทเศษ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาดมาตรฐานด้าน
การแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการแปรรูป
เนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐาน และเปิดตลาดให้กว้างขึ้นในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ของ
พื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น
สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับ
การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ ของเกษตรกรให้สูงขึ้น เพราะหัวใจสาคัญของการเลี้ยงสัตว์นั้น คือ อาหาร ถ้าสัตว์เลี้ยง
ได้รับอาหารที่มีคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของสัตว์ ซึ่งปกติหญ้าจะมีโปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์ หากนามา
ทาอาหาร TMR จะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 14-18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนามาให้สัตว์กินจะทาให้โตเร็วขึ้น ให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น มีเนื้อมากขึ้น ลดระยะเวลาการเลี้ยง เกษตรกรจะขายสัตว์ได้ราคาสูงขึ้น และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
คือปัจจุบันเกษตรกรยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่ ทาให้เกษตรกรขาดโอกาสในการ
พัฒนาด้านอาหารสัตว์ หากมีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่จะเป็น ยังจะสามารถใช้เป็นแหล่งผลิต สารอง และ
กระจายอาหารสัตว์ กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ในพื้นที่ได้อีกด้วย
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2.1.2 เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.1.3 เพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (
Feed Center)
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประชาชนในชุมชน
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
หน่วย
นับ

ปี
2562
แผน

ปี
2563
แผน

ปี
2564
แผน

ปี
2565
แผน

1. จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์

ราย

-

1,760

-

-

2. ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center)

แห่ง

-

3

-

-

ตัวชี้วัด

(4.2) ผลผลิต :
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการผลิตอาหาร TMR การถนอมพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อนาไปใช้เพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุน ในฟาร์มของตนเอง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 640 ราย จังหวัดชัยภูมิ 320 ราย จังหวัดบุรีรัมย์
460 ราย จังหวัดสุรินทร์ 340 ราย รวม 176 กลุ่ม เกษตรกร 1,760 ราย
- ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน ( Feed Center) จานวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 1
แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ของ
เกษตรกรได้เพราะปัจจุบันยังไม่มีศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ และยังสามารถใช้เป็นแหล่งผลิต สารอง และกระจาย
อาหารสัตว์ กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ในพื้นที่ได้อีกด้วย
(4.3) ผลลัพธ์ :
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้มากขึ้น เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
- เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง ไว้ใช้ในชุมชนและมีอาหารสัตว์สารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง และกรณีที่เกิดภัยพิบัติได้
- มูลค่าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เกิดความตื่นตัว มีการรวมกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน เมื่อกลุ่มเข้มแข็งก็พัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ต่อไป
- สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาการ
เลี้ยงสั้นลง ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
- งบประมาณ 2,530,000 บาท
- เป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในการผลิตอาหาร TMR การถนอมพืชอาหารสัตว์ การ
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63


ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
อย เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตกิว์ จเพืกรรมย่
่อนาไปใช้
ในฟาร์มของตนเอง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 640 ราย จังหวัด
ชัยภูมิ 320 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 460 ราย จังหวัดสุรินทร์ 340 ราย
รวม 176 กลุ่ม เกษตรกร 1,760 ราย
2. จัดตั้งศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center)
- งบประมาณ 7,610,000 บาท
- โดยการจัดตั้งศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed
Center) ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตอาหาร
สัตว์ และสารองเสบียง กระจายอาหารสัตว์ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือ
ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง



 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 10,140,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
10,140,000

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

2,530,000
64,800
1,765,600
699,600
7,610,000
4,610,000
3,000,000

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
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 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครือ่ งมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
- พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงให้สูงขึ้น
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้ดาเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/อาเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : ไม่มี
*************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุม่ นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 :เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

10,140,000
10,140,000
2,530,000
64,800
64,800
นครราชสีมา
- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 640 ราย จานวน 6 รุน่ ๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
ชัยภูมิ
- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 320 ราย จานวน 3 รุน่ ๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
บุรีรัมย์
- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 460 ราย จานวน 5 รุน่ ๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
สุรินทร์
- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 340 ราย จานวน 4 รุน่ ๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ

1,765,600
352,000
นครราชสีมา
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 640 รายๆละ 200 บาท
ชัยภูมิ
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 320 รายๆละ 200 บาท
บุรีรัมย์
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 460 รายๆละ 200 บาท
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
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ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
สุรินทร์
- ค่ายานพาหนะของเกษตรกรจานวน 340 รายๆละ 200 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,026,400
นครราชสีมา
- ค่าจัดทาคูม่ ือประกอบการฝึกอบรม จานวน 640 เล่มๆละ 70 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 800 บาท
ชัยภูมิ
- ค่าจัดทาคูม่ ือประกอบการฝึกอบรม จานวน 320 เล่มๆละ 70 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 800 บาท
- ค่าจ้างเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้า จานวน 1 แห่งๆละ 300,000 บาท
บุรีรัมย์
- ค่าจัดทาคูม่ ือประกอบการฝึกอบรม จานวน 640 เล่มๆละ 70 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 800 บาท
- ค่าจ้างเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้า จานวน 1 แห่งๆละ 300,000 บาท
สุรินทร์
- ค่าจัดทาคูม่ ือประกอบการฝึกอบรม จานวน 340 เล่มๆละ 70 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 800 บาท
- ค่าจ้างเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้า จานวน 1 แห่งๆละ 300,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

387,200
นครราชสีมา
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 640 รายๆละ 1 มือ้ ๆละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 640 รายๆละ 2 มือ้ ๆละ 35 บาท
ชัยภูมิ
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 320 รายๆละ 1 มือ้ ๆละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 320 รายๆละ 2 มือ้ ๆละ 35 บาท
2
97

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
บุรีรัมย์
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 460 รายๆละ 1 มือ้ ๆละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 460 รายๆละ 2 มือ้ ๆละ 35 บาท
สุรินทร์
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 340 รายๆละ 1 มือ้ ๆละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 340 รายๆละ 2 มือ้ ๆละ 35 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

699,600
122,600
นครราชสีมา - ค่าวัสดุสานักงาน 44,800 บาท
ชัยภูมิ - ค่าวัสดุสานักงาน 22,000 บาท
บุรีรัมย์ - ค่าวัสดุสานักงาน 32,000 บาท
สุรินทร์ - ค่าวัสดุสานักงาน 23,800 บาท

(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

176,000
นครราชสีมา - ค่าน้ามันเชือ้ เพลงและหล่อลืน่ 64,000 บาท
ชัยภูมิ - ค่าน้ามันเชือ้ เพลงและหล่อลืน่ 32,000 บาท
บุรีรัมย์ - ค่าน้ามันเชือ้ เพลงและหล่อลืน่ 46,000 บาท
สุรินทร์ - ค่าน้ามันเชือ้ เพลงและหล่อลืน่ 34,000 บาท

(9) วัสดุสนามและการฝึก

176,000
นครราชสีมา
- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 640 รายๆละ 100 บาท
ชัยภูมิ
- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 320 รายๆละ 100 บาท
บุรีรัมย์
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- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 460 รายๆละ 100 บาท
สุรินทร์
- พัฒนาศักยภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 340 รายๆละ 100 บาท

(14) วัสดุการเกษตร

225,000
ชัยภูมิ
- ค่าถังหมักพืชอาหารสัตว์ จานวน 100 ถังๆละ 500 บาท
- ค่าถุงหมักพืชอาหารสัตว์ จานวน 5,000 ใบๆละ 5 บาท
บุรีรัมย์
- ค่าถังหมักพืชอาหารสัตว์ จานวน 100 ถังๆละ 500 บาท
- ค่าถุงหมักพืชอาหารสัตว์ จานวน 5,000 ใบๆละ 5 บาท
สุรินทร์
- ค่าถังหมักพืชอาหารสัตว์ จานวน 100 ถังๆละ 500 บาท
- ค่าถุงหมักพืชอาหารสัตว์ จานวน 5,000 ใบๆละ 5 บาท

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท

7,610,000
4,610,000 จัดตัง้ ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (FEED CENTER)
1,370,000 ชัยภูมิ จัดตัง้ ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (FEED CENTER) จานวน 2 แห่ง
- เครือ่ งผสมอาหารสัตว์ TMR จานวน 1 เครือ่ งๆละ 550,000 บาท
- เครือ่ งสับย่อยหญ้า จานวน 1 เครือ่ งๆละ 50,000 บาท
- เครือ่ งชัง่ ดิจิตอล พิกัด 150 กิโลกรัม จานวน 1 เครือ่ งๆละ 20,000 บาท
- เครือ่ งอัดฟาง จานวน 1 เครือ่ งๆละ 500,000 บาท
- เครือ่ งตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ จานวน 1 เครือ่ งๆละ 200,000 บาท
- รถพ่วงบรรทุกหญ้า จานวน 1 คันๆละ 50,000 บาท
1,370,000 บุรีรัมย์ จัดตัง้ ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (FEED CENTER) จานวน 1 แห่ง
- เครือ่ งผสมอาหารสัตว์ TMR จานวน 1 เครือ่ งๆละ 550,000 บาท
- เครือ่ งสับย่อยหญ้า จานวน 1 เครือ่ งๆละ 50,000 บาท
- เครือ่ งชัง่ ดิจิตอล พิกัด 150 กิโลกรัม จานวน 1 เครือ่ งๆละ 20,000 บาท
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- เครือ่ งอัดฟาง จานวน 1 เครือ่ งๆละ 500,000 บาท
- เครือ่ งตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ จานวน 1 เครือ่ งๆละ 200,000 บาท
- รถพ่วงบรรทุกหญ้า จานวน 1 คันๆละ 50,000 บาท
1,370,000 สุรินทร์ จัดตัง้ ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (FEED CENTER) จานวน 1 แห่ง
- เครือ่ งผสมอาหารสัตว์ TMR จานวน 1 เครือ่ งๆละ 550,000 บาท
- เครือ่ งสับย่อยหญ้า จานวน 1 เครือ่ งๆละ 50,000 บาท
- เครือ่ งชัง่ ดิจิตอล พิกัด 150 กิโลกรัม จานวน 1 เครือ่ งๆละ 20,000 บาท
- เครือ่ งอัดฟาง จานวน 1 เครือ่ งๆละ 500,000 บาท
- เครือ่ งตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ จานวน 1 เครือ่ งๆละ 200,000 บาท
- รถพ่วงบรรทุกหญ้า จานวน 1 คันๆละ 50,000 บาท
นครราชสีมา
500,000 - เครือ่ งอัดฟาง จานวน 1 เครือ่ งๆละ 500,000 บาท
(2) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
2.2 ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

3,000,000
3,000,000 ชัยภูมิ
1,000,000 - โรงเรือนผลิตอาหารสัตว์ จานวน 1 แห่งๆละ 1,000,000 บาท
บุรีรัมย์
1,000,000 - โรงเรือนผลิตอาหารสัตว์ จานวน 1 แห่งๆละ 1,000,000 บาท
สุรินทร์
1,000,000 - โรงเรือนผลิตอาหารสัตว์ จานวน 1 แห่งๆละ 1,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอืน่
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
วงเงิน : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูป
กลยุทธ์ :
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์,นครราชสีมา,ชัยภูมิ,สุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการดาเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 11 ด้าน
ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 กาหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตร
ประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณ์
ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 รับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning และการ
บริหารจัดการน้า ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน เพื่อพิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้
เป็นรูปธรรม จัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการดาเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ได้แก่ (1) ต้นทุนการผลิตลดลง (2) ผลผลิตต่อหน่วยหรือไร่เพิ่มขึ้น (3) สินค้ามีระบบมาตรฐาน/คุณภาพปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น (4) เทคโนโลยีการเกษตรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น และ (5) มีตลาดรองรับ (
PPP CSR Social
Business/Enterprise)
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1.1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงโค และกระบือ เป้าหมาย
เกษตรกร 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่
1.1.5 นโยบายครัวของโลก และ North Eastern Food valley ของหลายรัฐบาล
1.2 สรุปสาระสาคัญ (สภาพปัญหา/ความต้องการ)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) เป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์ใน
อันดับต้นๆ ของประเทศ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์หากแต่ในอาชีพการเลี้ยง
แพะนั้นยังพบว่ามีเกษตรกรจานวนน้อยที่ให้ความสนใจในการประกอบอาชีพนี้ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เหมาะแก่การเลี้ยงแพะมากที่สุด
ของประเทศไทย ประกอบกับแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายให้ผลผลิตเร็ว มูลค่าต่อหน่วยไม่สูงมากสามารถลงทุนและมี
ระยะเวลาคืนทุนไม่นาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) รวมกันเพื่อพัฒนาการ
เลี้ยงและการตลาดแพะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาผลผลิตแพะของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภค
ตลาดประเทศลาว เวียดนาม จีนและกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการส่งเสริมการบริโภคตลาดภายในจังหวัด
และกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) จึงได้จัดทากิจกรรมขยายฐานการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อนครชัยบุรินทร์ ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะให้เป็นอาชีพ
ทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ที่จะสร้างรายได้
อย่างมั่นคง ทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการเป็นเมืองแห่งมาตรฐานกีฬาโลก ชนบทเกษตรปศุสัตว์ แหล่ง
อารยธรรมขอมโบราณ เพื่อให้เพียงพอต่อตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ต่อไป
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกษตรกร
เห็นความสาคัญและศักยภาพของการเลี้ยงสัตว์ มีการผลิตปศุสัตว์มากขึ้น เพื่อรองรับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเกษตรกรได้อย่างยั่นยืน หากไม่รีบดาเนินการจะสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันและโอกาสทาง
เศรษฐกิจ
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับตลาดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.1.2 เกษตรกรมีทางเลือกอาชีพใหม่ทดแทนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทาการเกษตรชนิดอื่น
2.1..3 เกษตรกรมีรายได้ และขยายผลต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นต่อไป
(2.2) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....1....ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563 .
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : ดาเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 1
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(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ
ประชาชนทั่วไป
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ - วัสดุการเกษตร ร้านอาหาร
โรงงานแปรรูปอาหาร ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว สถานศึกษา/โรงเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกลุ่มจังหวัดฯ และจังหวัดใกล้เคียง
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ

ครั้ง

ปี
2563
แผน
1

ปี
2564
แผน
-

ปี
2565
แผน
-

ปี
2566
แผน
-

ตัว

2,016

-

-

-

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด
๑. จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ
เนื้อนครชัยบุรินทร์ (ครบ 100 %)
๒. ความสามารถในการผลิตลูกแพะได้

(4.2) ผลลัพธ์ :
- เกษตรกรรับรู้ เห็นความสาคัญของการเลี้ยงแพะ และหันมายึดเป็นอาชีพมากขึ้น
- การเลี้ยงแพะได้รับการพัฒนามาตรฐานการผลิต สร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น
- มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่
(4.3) ผลกระทบ
เชิงบวก :ภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดได้รับการยอมรับยกระดับสู่สากล เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ในกลุ่มจังหวัดมีรายได้จากการผลิตสัตว์ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์มากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่สาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.- ก.ค.-ก.ย.
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แนวทางกิจกรรม
1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
- ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ
เนื้อนครชัยบุรินทร์
2. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต
2.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ผู้เลี้ยงแพะ
1) แพะเนื้อลูกผสมเพศผู้ จานวน 120 ตัว
2) แพะเนื้อลูกผสมเพศเมีย จานวน 1,200 ตัว
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
3) ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์แนวทางกิ
ปากช่อง 1จกรรม
จานวน 24,000 กิโลกรัม
4) ถังหมักหญ้า ขนาด 120 ลิตร จานวน 480 ถัง
5) ยาถ่ายพยาธิชนิดน้าสาหรับกรอก อัลเบนดาโซล ขนาด 30 ซีซี
จานวน 1,320 ขวด
6) วิตามินบีรวมชนิดฉีด ขนาด 100 ซีซี จานวน 240 ขวด
7) แร่ธาตุก้อน จานวน 600 ก้อน
8) เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ จานวน 24 เครื่อง


3. กิจกรรมติดตามและประเมินผล (และดูแลรักษาสัตว์) และให้
คาแนะนาแก่ผู้เลี้ยงแพะ/เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

(7) วงเงินของโครงการ

จานวน 10,000,000 บาท

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





 จ้างเหมา

งบประมาณ
10,000,000

เงินนอกงบประมาณ
หน่วย: บาท

8,800,00,000
10,800
796,800
7,992,400
1,200,000
1,200,000
-

-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
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(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
9.
1) ติดตามการบริหารจัดการกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ให้คาปรึกษาสม่าเสมอต่อเนื่อง
9.2) ติดตามให้บริการดูแลรักษาสัตว์ อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
9.3) เชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านการตลาด ระหว่างผู้เลี้ยงแม่ผลิตลูก (ต้นน้า) กับ ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ (กลาง
น้า และปลายน้า)
9.4) ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะประจาปี
9.5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะทาง (แพะ-แกะ) ประจากลุ่ม/ชมรม ของ
เกษตรกรที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่นในการศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์
ความรู้เพิ่มเติมผ่านศูนย์เรียนรู้
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
(11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.
1 เกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแพะ
11.2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระบบการตลาดแพะมากขึ้น
11.
3 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการเลี้ยงได้
11.4 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีรายได้จากอาชีพการเลี้ยงแพะ และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
11.5 เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยคอกได้ ปีละไม่น้อยกว่า 241,000 กก./ปี (จากการถ่ายมูลของแกะวันละ
0.5 กิโลกรัม ) มีมูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 241,000 บาท/ปี สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ และเป็นการเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ลดต้นทุนการผลิตในการทาการเกษตร และยังสามารถนามูลสัตว์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
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11.6 จากแม่แพะที่จัดซื้อ 1, 200 ตัว จะผลิตลูกได้ 2,016 ตัว/ปี (แพะให้ลูกเฉลี่ย 1.68 ตัว/ปี ) สามารถ
สร้างมูลค่าได้ดังนี้
11.6.1 หากลูกแพะที่คลอดเป็นเพศผู้ แล้วนามาเลี้ยงเป็นแพะขุนจาหน่ายเมื่ออายุ
4-6 เดือน ที่
น้าหนัก 30 กิโลกรัมๆละ 110 บาท สามารถคิดรายได้เป็นตัวเงินจากแพะขุนเพศผู้ 1, 008 ตัวๆละ 3,300 บาท
เป็นเงิน 3,326,400 บาท/ปี
11.6.2 หากลูกแพะที่คลอดเป็นเพศเมีย แล้วเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์จาหน่ายเมื่ออายุ 8-18 เดือน ที่
น้าหนัก 30 กิโลกรัมๆละ 180 สามารถคิดรายได้เป็นตัวเงินจากแม่พันธุ์จาหน่าย 1,008 ตัวๆละ 5,400 บาท เป็น
เงิน 5,443,200 บาท/ปี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตแพะเนื้อ
แพะเนื้อนครชัยบุรินทร์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
3.1 ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไป-กลับ
3.2 ค่าจ้างเหมาทาเอกสารในการฝึกอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
4.1 ค่าอาหาร

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
10,000,000

คาชี้แจง

-

10,000,000
8,800,000
8,800,000
10,800
10,800
796,800
98,000
24,000
188,400
180,000
8,400
486,400
268,800
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จานวน 1 รุ่นๆละ 3 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

จานวน 120คนๆละ 200 บาท ไป-กลับ
จานวน 1 รุ่นๆละ 3 คันๆละ 3 วันๆละ 20,000 บาท
จานวน 120 คนๆ 1 เล่มๆละ 70 บาท
เหมาครบทุกมื้อ จานวน 128 คนๆละ 3 วันๆละ 700 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ)
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.3 ค่าเช่าทีพ่ ัก
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร
2.1 ท่อนพันธุห์ ญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
2.2 แพะเนื้อลูกผสมเพศผู้
2.3 แพะเนื้อลูกผสมเพศเมีย
2.4 ถังหมักหญ้า ขนาด 120 ลิตร
(3) วัสดุเวชภัณฑ์
3.1 ยาถ่ายพยาธิชนิดน้าสาหรับกรอก ขนาด 30 มล.
3.1 วิตามินบีรวมชนิดฉีด
3.3 แร่ธาตุก้อน ขนาด 2 ก.ก.
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

(เกษตรกร 120 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน)
38,400 เหมาครบทุกมื้อ จานวน 128 คนๆละ 3 วันๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท
(เกษตรกร 120 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน)
179,200 จานวน 128 คนๆละ 2 วันๆละ 700 บาท
(เกษตรกร 120 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน)
7,992,400
12,400
7,800,000
120,000 จานวน 120 คนๆละ 200 กิโลกรัมๆละ 5 บาท
840,000 จานวน 120 คนๆ ละ 1 ตัวๆ 7,000 บาท
6,600,000 จานวน 120 คนๆ ละ 10 ตัวๆ 5,500 บาท
240,000 จานวน 120 คนๆ ละ 4 ใบๆ 500 บาท
180,000
66,000 จานวน 120 คนๆละ 11 ขวดๆละ 50 บาท
84,000 จานวน 120 คนๆละ 2 ขวดๆละ 350 บาท
30,000 จานวน 120 คนๆละ 5 ก้อนๆละ 50 บาท
1,200,000
1,200,000
1,200,000 จานวน 24 เครื่องๆละ 50,000 บาท
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ........
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
วงเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่
8 พัฒนากระบวนการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสาน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4451-1488
นายกาชัย หมายจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-6458155
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการดาเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 11 ด้าน
ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 กาหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลด
ต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่
ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณ์
ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 รับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning และการบริหาร
จัดการน้า ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ โดยให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพิจารณาเรื่อง
การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นรูปธรรม จัดทารายงาน
การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการดาเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ (1) ต้นทุนการผลิตลดลง
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(2) ผลผลิตต่อหน่วยหรือไร่เพิ่มขึ้น (3) สินค้ามีระบบมาตรฐาน/คุณภาพปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
(4) เทคโนโลยีการเกษตรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น และ (5) มีตลาดรองรับ (PPP CSR Social Business/Enterprise)
1.1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงโค และกระบือ เป้าหมาย
เกษตรกร 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่
1 .1.5 นโยบายครัวของโลก และ North Eastern Food valley ของหลายรัฐบาล
1.1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : โดยการสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรอย่างยั่งยืน
/1.1.7 แผนพัฒนา……
1.1.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)
:
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.1.8 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ : เกษตรกรมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแหล่งใหญ่สุดของ
ประเทศเมื่อเทียบกับอีก 17 กลุ่มจังหวัด อันได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และไก่เนื้อ ที่ทารายได้ให้กลุ่มจังหวัดฯ
เป็นจานวนมาก ตามสถิติของกรมปศุสัตว์ ปี 2559 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 125,620
ครัวเรือน มีโคเนื้อ 651,907 ตัว (ร้อยละ 15 ของทั้งประเทศ) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 3,535 ครัวเรือน มีโคนม
105,558 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 63,724 ครัวเรือน มีกระบือ 261,231 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยง
โคเนื้อ โคนม และกระบือมากที่สุดของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิประเทศและวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เหมาะสมกับการ
เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้ผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงสู่ตลาดระดับบนซึ่งมีความต้องการสูง เป็นสินค้า
เกรดพรีเมี่ยมที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศยอมรับ และมีโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน(โค -กระบือ) ที่ตาบลสลักได
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กาลังผลิต 80 ตัว/วัน ให้บริการเชือดทั้งกระบือ โคเนื้อทั่วไปและโคเนื้อคุณภาพสูง (โควา
กิว,ชาโรเล่ส์,แองกัส,บรามันห์) สาหรับโคเนื้อคุณภาพสูงปัจจุบันเชือดและบ่มเนื้อได้สัปดาห์ละ 25-30 ตัว ไม่สามารถ
เพิ่มกาลังผลิตได้เนื่องจากห้องบ่มไม่เพียงพอ ขณะที่ความต้องการใช้บริการห้องบ่มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโควากิว
เกษตรกรไม่ต้องการขนส่งไปเชือดต่างจังหวัดทาให้เสียค่าใช้จ่ายสูง และต้องเสียชิ้นส่วนเนื้อให้โรงเชือดเช่น ส่วนหัว
,หนัง,เครื่องใน ทาให้สูญเสียรายได้ที่ควรได้
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วนมากที่จะต้องต่อเติมและขยายห้องบ่มซากโรงฆ่ามาตรฐาน
(โค-กระบือ) อบต.สลักได กิจกรรมหลักพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้สามารถบริการแก่เกษตรกรกลุ่มนครชัยบุรินทร์ได้
เต็มที่ เต็มกาลังการผลิต เกิดความคุ้มค่าที่สุด ส่งผลให้เกิดการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงกลุ่มนครชัยบุรินทร์เพิ่มขึ้น
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รายได้ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เพิ่มขึ้น หากไม่รีบดาเนินการจะเสียโอกาสกับเกษตรกร
ขณะมีโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานแล้วไม่สามารถสร้างกาลังผลิตได้เต็มที่ เกษตรกรอาจต้องใช้บริการโรงฆ่าสัตว์ต่างจังหวัด
ต้องเสียค่าขนส่ง เสียชิ้นส่วนเนื้อที่ควรได้ สูญเสียรายได้ พลาดโอกาสในการแข่งขันตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง โอกาสเป็น
ผู้นาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โอกาสการสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โอกาสในด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด ทั้งที่มีโครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้ สถาบันการศึกษา ตลาด และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ พร้อมแล้ว
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพิ่มปริมาณการผลิตและการเก็บรักษาเนื้อโคคุณภาพ
2.1.3 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
2.1.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ มีความมั่นคงในอาชีพ และยั่งยืน
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(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัด
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การพัฒนาด้านสังคม
 ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : ดาเนินการต่อเติมและขยายห้องบ่มซาก โรงฆ่าสัตว์(โค -กระบือ) อบต.
สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : - โรงฆ่าสัตว์(โค,กระบือ) อบต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นาโค
เนื้อเข้าโรงฆ่า และผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และประชาชนผู้บริโภค
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ปี 2561
หน่วย
ตัวชี้วัด
แผน
นับ
(ผล)*
-โรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)
แห่ง
ได้รับการต่อเติมขยาย
ห้องบ่มซาก
-โรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ)
บ่มเก็บรักษาซากเนื้อโค
ซาก
คุณภาพได้เพิ่มขึ้น
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ปี 2562
แผน

ปี 2563
แผน

-

1

-

50

ปี
2564
แผน

ปี
2565
แผน

(4.2) ผลผลิต : - มีห้องบ่มซากโคเนื้อคุณภาพเพิ่มขึ้นบรรจุได้ จานวน 50 ซาก
- เพิ่มปริมาณการเชือดโคเนื้อคุณภาพได้ จานวน 25 ตัว
(4.2) ผลลัพธ์ : - เกษตรกรกลุ่มนครชันบุรินทร์ได้ใช้บริการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : - ผลผลิตโคเนื้อคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
- เกษตรกรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงยั่งยืน
เชิงลบ :…-…………………………………………………………………………………………………
(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดที่เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

แนวทางกิจกรรม
1)การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
เงิน 3,600,000 บาท

(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

ต.ค. – ธ.ค.
63

ม.ค. – มี.ค.
63







เม.ย. – มิ.ย.
63

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ
หน่วย
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
รวมทั้งสิ้น

ก.ค. – ก.ย.
63

: บาท
เงินนอก
งบประมาณ

เงินงบประมาณ

รวม

3,600,000
-

3,600,000
-

3,600,000

3,600,000

(8) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตาม
งบรายจ่าย)
หน่วย
: บาท
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
1,225,000
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
3,600,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
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(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ ...สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์............................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..........................................
 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
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคมIRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ต่อเติมขยายห้องบ่มซาก เพื่อให้สามารถบริการแก่เกษตรกรกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ได้เต็มที่ เต็มกาลังการผลิต เกิดความคุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะทาให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่ม มีความมั่นคงในอาชีพ และ
ยั่งยืน เมื่อโครงการแล้วเสร็จครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างโอนให้องค์การบริหารส่วนตาบลสลักได อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
รับผิดชอบดูแล สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ติดตาม ปัญหา อุปสรรค ให้คาแนะนา
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
……………-……………………………………………………………………………………………………
(12) แนวทางแก้ไข
: (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
……………-……………………………………………………………………………………………………
********************************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบประมาณ
ปี 2562 (ถ้ามี)
ปี 2563

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรนิ ทร์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
1. งบดาเนินงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่าการและสิงก่อสร้างประกอบ

คาชี้แจง

3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000

ประกอบด้วย
กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
3,600,000 สร. - ค่าต่อเติมและขยายห้องบ่มซากโคเนื้อ จ่านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 3,600,000 บาท
( ทุกรายการถัวเฉลียกันได้ )

หมายเหตุ
1. เพือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส่านักงประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ่าเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าทีส่านักงบประมาณทีรับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีมีงบประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
วงเงิน : 1,336,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการดาเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 11
ด้าน ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 กาหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุน
สหกรณ์ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาโครงการส่วนหนึ่งคือ เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ
1.1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงโค และ
กระบือ เป้าหมายเกษตรกร 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่
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(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน ตามสถิติ
ของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2561 มีจานวนการเลี้ยงโคเนื้อ 877,590 ตัว (ร้อยละ 16.12 ของประเทศ) โคนม
132,135 ตัว (ร้อยละ 21.19 ของประเทศ) กระบือ 266,698 ตัว (ร้อยละ 22.58 ของประเทศ) นอกจากนี้ยัง
มีสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ อีก เช่น สุกร ไก่เนื้อ เป็ด ในลาดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุ
สัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ และแพะที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการผลิตและใกล้ตลาดอินโดจีนมาก ผลผลิตมวลรวม
ด้านปศุสัตว์ ปี 2556 สองหมื่นล้านบาทเศษ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังมีการแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีผู้ประกอบการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จานวนน้อย ทาให้สินค้าปศุสัตว์ไม่ถูกสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างเต็มศักยภาพของตัวสินค้าเอง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐาน และเปิดตลาดให้กว้างขึ้นในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพ
ด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์คุณภาพเปิด
กว้างมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะพัฒนาเกษตรกรของ
กลุ่มจังหวัดให้มีทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องของผู้บริโภค นาไปสู่
การเกิดผู้ประกอบการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์รายใหม่ในตลาด พัฒนารูปแบบการจาหน่ายสินค้าปศุสัตว์
การสามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้อย่างยั่นยืน หากไม่รีบดาเนินการจะ
พลาดโอกาสในการเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมเกษตร โอกาสการสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โอกาสใน
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ทั้งที่มีโครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้ สถาบันการศึกษา ตลาด และปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ พร้อมแล้ว
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าเนื้อโคคุณภาพของกลุ่มจังหวัด
2.1.2 เพื่อส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเนื้อโคคุณภาพของกลุ่มจังหวัด
(2.2) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการแปรรูปและจาหน่ายเนื้อสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ - วัสดุการเกษตร
ร้านอาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์และจังหวัด
ใกล้เคียง
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูป
เนื้อโคคุณภาพ

หน่วย
นับ

ปี
2562
แผน

ปี
2563
แผน

ปี
2564
แผน

ปี
2565
แผน

ราย

-

160

-

-

(4.2) ผลผลิต :
เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะการตัดแต่งและแปรรูปเนื้อโคคุณภาพ ร้อยละ 100
(4.3) ผลลัพธ์ :
- เกิด อาชีพ/ผู้ประกอบการ การตัดแต่งและแปรรูปเนื้อโคคุณภาพรายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาด
- ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาโคเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคของกลุ่มจังหวัดให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในสังคม
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : เกษตรกรของกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการพัฒนาทักษะการตัดแต่ง
และแปรรูปเนื้อโคคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
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กิจกรรมย่อย
ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะการแปรรูปเนื้อโค
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 1,336,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
1,336,000

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

1,336,000
86,400
1,076,800
172,800
120

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้ดาเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/อาเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : ไม่มี
*************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ปี 2562
(ถ้ามี)

แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์
กิจกรรมหลักที่ 4 : พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี 2563

คาชีแ้ จง

1,336,000
1,336,000
1,336,000
86,400
86,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร
นครราชสีมา จานวน 2 รุ่นๆละ 3 วันๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
ชัยภูมิ จานวน 2 รุ่นๆละ 3 วันๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
บุรีรัมย์ จานวน 2 รุ่นๆละ 3 วันๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
สุรินทร์ จานวน 2 รุ่นๆละ 3 วันๆละ 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,076,800
448,000 - ค่าเช่าทีพ่ กั
นครราชสีมา จานวน 40 คนๆละ 4 คืนๆละ 700 บาท
ชัยภูมิ จานวน 40 คนๆละ 4 คืนๆละ 700 บาท
บุรีรัมย์ จานวน 40 คนๆละ 4 คืนๆละ 700 บาท
สุรินทร์ จานวน 40 คนๆละ 4 คืนๆละ 700 บาท
380,800 - ค่าจ้างเหมาบริการ
นครราชสีมา
- ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารปรับอากาศ จานวน 4 คันๆละ 5 วันๆละ 4,600 บาท
- ค่าจัดทาคู่มอื ประกอบการฝึกอบรม จานวน 40 เล่มๆละ 70 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 400 บาท
ชัยภูมิ
- ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารปรับอากาศ จานวน 4 คันๆละ 5 วันๆละ 4,600 บาท
- ค่าจัดทาคู่มอื ประกอบการฝึกอบรม จานวน 40 เล่มๆละ 70 บาท
1
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(7) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 400 บาท
บุรีรัมย์
- ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารปรับอากาศ จานวน 4 คันๆละ 5 วันๆละ 4,600 บาท
- ค่าจัดทาคู่มอื ประกอบการฝึกอบรม จานวน 40 เล่มๆละ 70 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 400 บาท
สุรินทร์
- ค่าจ้างเหมารถตูโ้ ดยสารปรับอากาศ จานวน 4 คันๆละ 5 วันๆละ 4,600 บาท
- ค่าจัดทาคู่มอื ประกอบการฝึกอบรม จานวน 40 เล่มๆละ 70 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ายๆละ 400 บาท
248,000 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
นครราชสีมา
ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 35 บาท
ชัยภูมิ
ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 35 บาท
บุรีรัมย์
ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 35 บาท
สุรินทร์
ค่าอาหาร จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 35 บาท

172,800
92,800 - ค่าวัสดุสานักงาน
นครราชสีมา - ค่าวัสดุสานักงาน 23,200 บาท
ชัยภูมิ - ค่าวัสดุสานักงาน 23,200 บาท
บุรีรัมย์ - ค่าวัสดุสานักงาน 23,200 บาท
2
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(9) วัสดุสนามและการฝึก

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

สุรินทร์ - ค่าวัสดุสานักงาน 23,200 บาท
80,000 - ค่าวัสดุสนามและการฝึก
นครราชสีมา จานวน 40 คนๆละ 500 บาท
ชัยภูมิ จานวน 40 คนๆละ 500 บาท
บุรีรัมย์ จานวน 40 คนๆละ 500 บาท
สุรินทร์ จานวน 40 คนๆละ 500 บาท

-

หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านัน้

3
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูป
กลยุทธ์ :
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงาน : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8797989
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการดาเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 11 ด้าน
ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 กาหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตร
ประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณ์
ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาโครงการส่วนหนึ่งคือ เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ
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1.1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงโค และกระบือ เป้าหมาย
เกษตรกร 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการ
เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน ตามสถิติของกรม
ปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2561 มีจานวนการเลี้ยงโคเนื้อ 877,590 ตัว (ร้อยละ 16.12 ของประเทศ) โคนม 132,135 ตัว
(ร้อยละ 21.19 ของประเทศ) กระบือ 266,698 ตัว (ร้อยละ 22.58 ของประเทศ) นอกจากนี้ยังมีสัตว์เศรษฐกิจอื่น
ๆ อีก เช่น สุกร ไก่เนื้อ เป็ด ในลาดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์แหล่งใหญ่ของ
ประเทศ รวมทั้งแพะที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการผลิตและใกล้ตลาดอินโดจีนมาก ผลผลิตมวลรวมด้านปศุสัตว์ ปี
2556 สองหมื่นล้านบาทเศษ แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรรุ่นใหม่มีจานวนลดลงซึ่งอาจส่งผลต่อจานวนปศุสัตว์ในอนาคต
ดังนั้น หากนาศักยภาพ/นวัตกรรมอันโดดเด่นด้านการผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดมาสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้การ
ความสนใจแก่ประชาชนทั่วไป รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสาคัญของการเลี้ยงปศุสัตว์และหันมาสนใจ
เลี้ยงเป็นอาชีพมากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นการนาศักยภาพของพื้นที่มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ สร้างการรับรู้การยอมรับ สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเกษตรกร รวมทั้งลดพื้นที่ปลูกพืชที่ประสบปัญหาด้านราคา มาเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาล
ได้
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกษตรกร
เห็นความสาคัญและศักยภาพของการเลี้ยงสัตว์ มีการผลิตปศุสัตว์มากขึ้น ทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ มี
การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรได้อย่างยั่นยืน หากไม่รีบดาเนินการจะสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันและโอกาสทางเศรษฐกิจ
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรเห็นความสาคัญและหันมาพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์มากขึ้น
2.1.2 เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
2.1.3 เพื่อสนับสนุนนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมของรัฐบาล
(2.2) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....1....ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563 .
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : ดาเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 1
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(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ
ประชาชนทั่วไป
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ - วัสดุการเกษตร ร้านอาหาร
โรงงานแปรรูปอาหาร ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว สถานศึกษา/โรงเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกลุ่มจังหวัดฯ และจังหวัดใกล้เคียง
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

๑. จานวนการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
ในช่วงระยะเวลา เดือน มกราคม – มิถุนายน
2563
๒. จานวนสัตว์ที่ส่งเข้าประกวด ไม่น้อยกว่า
๓. จานวนหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า

หน่วย
นับ

ปี
2563
แผน

ปี
2564
แผน

ปี
2565
แผน

ปี
2566
แผน

ครั้ง

1

-

-

-

ตัว
หน่วย

200
20

-

-

-

(4.2) ผลลัพธ์ :
- เกษตรกรรับรู้ เห็นความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์ และหันมายึดเป็นอาชีพมากขึ้น
- การเลี้ยงสัตว์ได้รับการพัฒนามาตรฐานการผลิต สร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น
- มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่
(4.3) ผลกระทบ
เชิงบวก :ภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดได้รับการยอมรับยกระดับสู่สากล เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ในกลุ่มจังหวัดมีรายได้จากการผลิตสัตว์ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์มากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม
เชิงลบ : ไม่มี
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(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่สาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
แนวทางกิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
62

1.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์
-นาเกษตรกรจาก 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการและดู
งานมหกรรมปศุสัตว์
2.กิจกรรมประกวดสัตว์ แสดงพันธุ์สัตว์
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการฟาร์มและเกษตรกรจากทั่วประเทศนาโค
กระบือ แพะ แกะ เข้าร่วมประกวด
3.นิทรรศการด้านการเลี้ยงสัตว์-เกษตร ออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์
และ OTOP
-เชิญชวนห้างร้าน บริษัท แสดงนิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

(7) วงเงินของโครงการ

จานวน 3,000,000 บาท

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

ม.ค.-มี.ค.
63


เม.ย.มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.
63





 จ้างเหมา

งบประมาณ
3,000,000

เงินนอกงบประมาณ
หน่วย: บาท

3,000,000
3,000,000
-

-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
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 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ สร้างทางเลือกแก่เกษตรกร
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้ดาเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
- พื้นที่จัดงานต้องมีที่ตั้งและขนาดเหมาะสม มีการจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพ และต้องอยู่ในทาเลที่
ประชาชนทั่วไปเดินทางได้สะดวก
- การแสดงพันธุ์สัตว์และการประกวดสัตว์ต้องใช้ผู้ควบคุมสัตว์ที่มีความชานาญสูงและคอกกักที่แข็งแรง
เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด :1 กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี 2562 (ถ้ามี)
ปี 2563

กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
( / ) ผลผลิต : 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(โครงการ) : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์
กิจกรรมหลัก : มหกรรมปศุสตั ว์นครชัยบุรนิ ทร์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมา
1.1.3 ค่าวัสดุ
2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000
3,000,000 ประกอบด้วย
3,000,000 - ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมปศุสตั ว์นครชัยบุรินทร์ จานวน 3,000,000 บาท
0
0
0
0

หมายเหตุ
1. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าทีส่ านักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ งี บประมาณเท่านัน้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
วงเงิน : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการดาเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 11
ด้าน ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 กาหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุน
สหกรณ์ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาโครงการส่วนหนึ่งคือ เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ
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-21.1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่อยู่
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งการเลี้ยงโค และ
กระบือ เป้าหมายเกษตรกร 84,000 ครัวเรือน พื้นที่ 420,000 ไร่
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน ตามสถิติ
ของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2561 มีจานวนการเลี้ยงโคเนื้อ 877,590 ตัว (ร้อยละ 16.12 ของประเทศ) โคนม
132,135 ตัว (ร้อยละ 21.19 ของประเทศ) กระบือ 266,698 ตัว (ร้อยละ 22.58 ของประเทศ) นอกจากนี้ยัง
มีสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ อีก เช่น สุกร ไก่เนื้อ เป็ด ในลาดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุ
สัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ และแพะที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการผลิตและใกล้ตลาดอินโดจีนมาก ผลผลิตมวลรวม
ด้านปศุสัตว์ ปี 2556 สองหมื่นล้านบาทเศษ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาดมาตรฐานด้าน
การแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการแปรรูป
เนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐาน และเปิดตลาดให้กว้างขึ้นในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ของ
พื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น
สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะพัฒนามาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น มีเครือข่ายการตลาดกว้างขวาง สามารถสร้าง
รายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้อย่างยั่นยืน หากไม่รีบดาเนินการจะสูญเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างใหญ่หลวง การจัดงานแสดงสินค้าที่เป็นโอกาสในการสร้างตราสินค้าผ่านกิจกรรม
เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันการจัดงานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นกิจกรรม
ทางการตลาดแบบพบผู้บริโภคโดยตรง ปัจจัยหลักที่ทาให้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางตลาด
ที่มีประสิทธิภาพ คือการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการนาเสนอหรือสาธิตผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ จะทาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ระหว่างลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งการนาแนวคิดการตลาดเชิง
ประสบการณ์ (Experiential Marketing) มาเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย จึงทา
ให้การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่นามาใช้ การจัดกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดผ่านงานแสดง
สินค้าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคกับ แบรนด์ได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้จะทาให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม จึงเกิดความผูกพันทางจิตใจ รวมทั้ง
ประสบการณ์กับสินค้าและบริการ ประสบการณ์และความรู้สึกนี้จะนาไปสู่ความชอบในสินค้า บริการ และอาจ
ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อ จนเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือองค์กรในที่สุด
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการตลาด และเปิดตลาดใหม่ๆให้แก่สินค้า
ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด
2.1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า สร้างการรับรู้ของสินค้าด้านปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด
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-3(2.2) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 โครงการใหม่
 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้และภาคเหนือ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการแปรรูปและจาหน่ายเนื้อสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ - วัสดุการเกษตร
ร้านอาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์และจังหวัด
ใกล้เคียง
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
จานวนครั้งการจัดงานแสดงสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด
ในเมืองท่องเที่ยว

หน่วย
นับ

ปี
2562
แผน

ปี
2563
แผน

ปี
2564
แผน

ปี
2565
แผน

ครั้ง

-

2

-

-

(4.2) ผลผลิต :
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มยอดขายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(4.3) ผลลัพธ์ :
- เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการเปรียบ เทียบสินค้ากับคู่แข่ง
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานพิจารณาคัดเลือกสินค้าหลากหลายได้อย่างใกล้ชิด
- ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ เนื่องจากเป็นการแนะนาสินค้า
และทดสอบตลาดรวมไปถึงผลตอบรับของสินค้าเพื่อที่จะนามาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
- เกิดการเชื่องโยงเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายมากยิ่งขึ้น
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : ภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดได้รับการยอมรับยกระดับสู่สากล เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ในกลุ่มจังหวัดมีรายได้จากการผลิตสัตว์ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์มากขึ้น ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม
เชิงลบ : ไม่มี
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-4(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63

จัดงานแสดงสินค้าปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว
ภาคเหนือ 1 ครั้ง และภาคใต้ 1 ครั้ง

(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
4,000,000

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

4,000,000
4,000,000
-

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

136

-5(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
- พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงให้สูงขึ้น
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้ดาเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/อาเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : ไม่มี
*************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

คาชีแ้ จง

แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุม่ นครชัยบุรินทร์
กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,000,000
4,000,000 - จ้างเหมาจัด Road Show ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ จานวน 2 ครัง้ ๆละ 2,000,000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

-

3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอืน่

หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
1
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ กลางน้้า กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส้านักงานปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กลุ่มเครือข่าย
ผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ในเขตกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการเทคโนธานี
สถานทีต่ ดิ ต่อ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4811
: รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ต้าแหน่ง อธิการบดี
สถานทีต่ ดิ ต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4501
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการด้าเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จ้านวน 11
ด้าน ในด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 ก้าหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การด้าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุน
สหกรณ์ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท้าโครงการส่วนหนึ่งคือ เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ
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1.1.4 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2561 – 2564 แผนงานส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสู่สินค้า
เกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ ด้านการเกษตรที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ตั้งแต่ต้นน้้า
กลางน้้า ถึงปลายน้้า ด้านการส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า ด้านการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนา
เทคโนโลยีการเลี้ยง รวมถึงการพัฒนาทักษะเกษตรกร และการเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายและขยายตลาดไปสู่
อาเซียน
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
อุตสาหกรรมโคเนื้อคุณภาพ เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ที่มีความส้าคัญอันดับต้นๆ
ของประเทศไทย โดยมีจ้านวนโคเนื้อประมาณ 4.41 ล้านตัว ขณะที่ตลาดในประเทศ มีความต้องการบริโภคสูง
ถึง 1.2 ล้านตัวต่อปี แต่ผลิตได้เฉลี่ยปีละ 1 ล้านตัว ส่วนการส่งออกมีประมาณ 150 ,000 ตัว/ปี โคเนื้อที่เลี้ยง
อยู่ในประเทศไทยร้อยละ 61.3 เป็นโคพื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง ร้อยละ 34.8 เป็นโคพันธุ์และโคลูกผสมบ
ราห์มัน ส่วนโคขุนมีเพียงร้อยละ 3.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด โดยเฉพาะในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรรายย่อย บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนผู้บริโภค รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า ถึงปลายน้้า ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ไปจนถึงการออกสู่ตลาดและเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อโค และประเทศไทยจะสิ้นสุดมาตรการ
ปกป้องพิเศษ ( Special Safeguards: SSG) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ( ThailandAustralia Free Trade Agreement: TAFTA) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2564 เป็นต้นไป เนื้อโคสดหรือแช่เย็นจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีน้าเข้าและไม่จ้ากัดปริมาณการน้าเข้า
อีกต่อไป จึงท้าให้อุตสาหกรรมโคเนื้อก้าลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
โอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ที่ก้าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจากการที่ประเทศจีน
ก้าลังขยายโรงเชือดให้มีก้าลังผลิตเพิ่มขึ้น จาก 500 ตัว/วัน เป็น 2,000 ตัว/วัน เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของประชากรในประเทศ ดังนั้นตลาดจีน จึงเป็นตลาดที่มีความต้องการโคเพื่อน้าเข้าโรงเชือด
ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีโอกาสผลิตและเลี้ยงโคต้นน้้า กลางน้้าส่งไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน
หรือ กลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต การเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ รวมถึงมีภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมด้านการขนส่ง ( Logistics) เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันการผลิตและ
เลี้ยงโคเนื้อในประเทศยังไม่เพียงพอ ถึงแม้เกษตรกรต้นน้้าจะได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงวัวต้นน้้ากันอย่าง
กว้างขวางและเพิ่มจ้านวนมากขึ้นก็ตาม โดยมีการส่งเสริมตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์โคลูกผสม ที่มีการเจริญเติบโต
เร็ว ให้เนื้อมาก และเนื้อมีคุณภาพสูง เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการของรัฐบาล อาทิ โครงการ
โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และ 2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อทดแทนการท้านา และระบบเกษตร
แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์โคเนื้อ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน แต่โคขุนลูกผสมบราห์
มันจะมีราคาต่้า (60 – 70 บาท/กิโลกรัม น้้าหนักมีชีวิต) ในขณะที่โคขุนคุณภาพสูงจะมีราคาค่อนข้างดี (110
– 200 บาท/กิโลกรัม น้้าหนักมีชีวิต) เกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อผลิตลูกโคขุนคุณภาพสูงและต้องการขายเมื่อลูกโค
หย่านม (ต้นน้้า) เพื่อส่งขายต่อไปยังกลุ่มเกษตรกรโคกลางน้้าเพื่อขุนให้ได้เนื้อโคที่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่าโค
กลางน้้า แต่ปัญหาที่พบคือ เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยงโคกลางน้้าและปลายน้้า ซึ่งปัจจุบันยังมีจ้านวนน้อยและยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเลี้ยง การขุนให้เหมาะสมกับพื้นที่
การจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน เพื่อขุนให้ได้คุณภาพเนื้อที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด อันจะ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
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*โคต้นน้้า หมายถึง ลูกโคขุนคุณภาพหย่านมน้้าหนักตัวประมาณ 200 กิโลกรัม
**โคกลางน้้า หมายถึง โคขุนคุณภาพที่มีน้าหนักตัวระหว่าง 200 ถึง 400 กิโลกรัม
***โคปลายน้้า หมายถึง โคขุนคุณภาพที่มีน้าหนักตัวตั้งแต่ 600 กิโลกรัมขึ้นไป พร้อมส่งช้าแหละ
ดังนั้น โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (กลางน้้า) สร้างต้นแบบการเลี้ยง การส่งเสริมอาชีพให้
เหมาะสมกับพื้นที่ หลักการด้าเนินธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน และจัดหาตลาดโคกลางน้้า
ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เชื่อมโยงกับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้้าไปจนถึงปลายน้้าเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโคเนื้อคุณภาพกับเนื้อโคจากต่างประเทศ และเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ตลาดความต้องการเนื้อโคในภูมิภาคอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจ้าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากตลาดโคเนื้อทั้งไทยและต่างประเทศมีความ
ต้องการเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น แต่จ้านวนผู้ผลิตและขุนโคคุณภาพเพื่อส่งต่อตลาดปลายน้้ายังมีไม่เพียงพอ ดังนั้น
เพื่อจะรองรับการขยายตัวของตลาดความต้องการเนื้อโคในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ สร้างความต่อเนื่องของการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า ถึงปลายน้้า ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ไปจนถึงการออกสู่ตลาดและเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อโค อีและเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านโคเนื้อคุณภาพกับต่างประเทศที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร
ไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) ให้เข้มแข็ง และให้มีสมาชิกใน
เครือข่ายฯ รับซื้อและเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) เพิ่มขึ้น
2.2.2 เพื่อให้ค้าปรึกษาแนะน้าเครือข่ายฯ ในการปรับปรุงสถานที่ ฟาร์ม โรงเรือน อุปกรณ์ ให้
เป็นไปตามที่โครงการก้าหนด
2.2.3 เพื่อให้เกษตรกรเครือข่ายฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพ (กลางน้้า) ได้แก่ คุณสมบัติและลักษณะของโคที่เหมาะน้ามาเลี้ยง การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อคุณภาพ
การดูแลเลี้ยงดูโคเนื้อคุณภาพ อาหารส้าหรับโคเนื้อคุณภาพระยะต่าง ๆ การควบคุมป้องกันโรค ฯลฯ
ได้ถูกต้อง
2.2.4 เพื่อสร้างและสนับสนุนตลาดรองรับโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า)
แบบครบวงจรเชื่อมโยงกับ
ต้นน้้าและปลายน้้าของเกษตรกรเครือข่าย อย่างเป็นธรรม
2.2.5 เพื่อสร้างความต่อเนื่องด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพออกสู่ตลาด ไปตลอดห่วงโซ่คุณภาพ
และเพื่อยกระดับคุณภาพด้านรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นและมั่นคง
(2.2) สถานะภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
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(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ( กลางน้้า ) ทั้งกลุ่มวิสาหกิจ
กลุ่มสหกรณ์ และเกษตรกรรายย่อย
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า
ผู้ประกอบการด้านตลาดและผลิตภัณฑ์โคเนื้อ ประชาชนในชุมชน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ

คน
ราย/ปี

ปี
2562
แผน
-

ปี
2563
แผน
1,000
5

ปี
2564
แผน
-

ปี
2565
แผน
-

ตัว/ปี

-

600

-

-

คอก

-

1

-

-

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด
1. มีเกษตรกรเครือข่ายเข้าร่วมเป็นสมาชิก
2. มีจ้านวนสมาชิกในเครือข่ายฯรับซื้อและเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพ (กลางน้้า)เพิ่มขึ้นทุกปี
3. มีจ้านวนการรับซื้อและเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลาง
น้้า) เพิ่มขึ้นทุกปี
4. มีจุดสาธิต (ต้นแบบ) คอกกลางโคขุนคุณภาพ
(4.2) ผลผลิต :

- มีจ้านวนสมาชิกในเครือข่ายฯ ที่สามารถรับซื้อและเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) เพิ่มขึ้น ปีละ
5 ราย รายละ 120 ตัวต่อปี
- มีจ้านวนการรับซื้อและเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) รวมปีที่ 1 จ้านวน 600 ตัว
(4.3) ผลลัพธ์ :
- มีตลาดรองรับโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า)
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) มีความตื่นตัวด้านการรวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพ และกลุ่มเครือข่ายฯ มีความเข้มแข็ง และสมาชิกในเครือข่ายฯ สามารถรับซื้อและเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
(กลางน้้า) เพิ่มขึ้น จากการให้ค้าปรึกษาแนะน้า ให้เป็นไปตามที่โครงการก้าหนด สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ รวมถึง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
- เกษตรกรเครือข่ายฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
(กลางน้้า) ได้แก่ คุณสมบัติและลักษณะของโคที่เหมาะน้ามาเลี้ยง การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อคุณภาพ การดูแล
เลี้ยงดูโคเนื้อคุณภาพ อาหารส้าหรับโคเนื้อคุณภาพระยะต่าง ๆ การควบคุมป้องกันโรค ฯลฯ ได้ถูกต้อง
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- มีตลาดรองรับโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) แบบครบวงจรเชื่อมโยงกับต้นน้้าและปลายน้้าของ
เกษตรกรเครือข่าย อย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยไม่ถูกกดราคา และมีผลผลติโคเนื้อคุณภาพออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)

ระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
63
63
63

กิจกรรมย่อย

1. พัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 20,000,000 บาท
1.1 คัดเลือก รับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
จากข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ รวมทั้งจ้านวน
สมาชิกในกลุ่ม (ส้านักงานเกษตรจังหวัด)



1.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการ และท้าความเข้าใจหลักเกณฑ์ และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของสมาชิก





1.3 ลงพื้นที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้า การออกแบบโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพ (กลางน้้า) การรับซื้อลูกโคเนื้อคุณภาพหย่านมจากสมาชิก
แก่สมาชิกเครือข่ายที่มีศักยภาพและที่สมัครใจเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
(กลางน้้า) ในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจ















1.4 อบรมและให้ค้าปรึกษาแนะน้าการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพ
(กลางน้้า) การจัดการอาหารโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) เพื่อน้าไป
ขุนเป็นโคปลายน้้า/อบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอย่างมืออาชีพ
1.5 แนะน้าและเชื่อมโยงตลาดผู้รับซื้อโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า)
จนถึงตลาดปลายน้้าให้แก่สมาชิก
1.6 จัดท้าฐานข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จากข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ



1.7 ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายฯ
แต่ละพื้นที่ จ้านวน 3 ครั้ง/พื้นที่
1.8 การศึกษาดูงานของเกษตรกร จ้านวน 4 ครั้ง





1.9 จุดสาธิต (ต้นแบบ) คอกกลางโคขุนคุณภาพ
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(6) วิธีการดาเนินงาน

 ด้าเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทบาทถ้วน)
รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
20,000,000

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

20,000,000
5,576,000
11,034,800
3,389,200
-

เงินนอกงบประมาณ

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือก้าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด้าเนินการ  มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
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(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
- พัฒนามาตรฐานการเลี้ยง การขุน การจัดการฟาร์มให้สูงขึ้น
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้ด้าเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ
หรือกลุ่มสหกรณ์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ้าเภอ
ติดตามตรวจเยี่ยมให้ค้าปรึกษาแนะน้า ให้เป็นไปตามที่โครงการก้าหนดอย่างสม่้าเสมอ
- สร้างและสนับสนุนตลาดรองรับโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) แบบครบวงจรเชื่อมโยงกับต้นน้้าและ
ปลายน้้าของเกษตรกรเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : ไม่มี
*************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี 2563

หน่วย : บาท

คาชีแ้ จง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
โครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
20,000,000.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ กลางน้า กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

20,000,000.00
20,000,000.00
5,576,000.00
396,000.00
5,100,000.00
80,000.00
11,034,800.00
8,590,000.00

160,000.00

(ระบุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

1,824,000

252,000
144,000
1,500,000
3,600,000
80,000

ค่าตอบแทน จนท.(วันหยุดนขัตฤกษ์) 20 คนๆละ 30 วันๆละ 420 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.(นอกพื้นที)่ 20 คนๆละ 30 วันๆละ 240 บาท
บุคลากรของรัฐ จานวน 10 คนๆละ 250 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ จานวน 10 คนๆละ 300 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
จานวน 10 คนๆละ 40 วันๆละ 200 บาท

160,000
160,000
2,880,000
750,000
1,200,000
3,200,000
120,000
120,000
160,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.(นอกเวลาปฏิบัติงาน) 20 คนๆละ 40 วันๆละ 200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 20 คนๆละ 40 วันๆละ 200 บาท
ค่าเช่าที่พกั วิทยากร (พักเดี่ยว) 20 คนๆละ 2 คืนๆละ 1,800 บาท จานวน 40 ครั้ง
ค่าเช่าที่พกั ผู้อบรม 500 ห้องๆละ 1 คืนๆละ 1,500 บาท
ค่าที่พกั เจ้าหน้าที่ จานวน 10 ห้องๆละ 2 คืนๆละ 1,500 บาท จานวน 40 ครั้ง
ค่าพาหนะ(วิทยากรเดินทางเอง) 20 คนๆละ 40 ครั้งๆละ 4,000 บาท
ค่าพาหนะ(จนท.) จานวน 40 ครั้งๆละ 3,000 บาท
ค่าพาหนะเดินทางศึกษาดูงาน (รถบัส) 4 ครั้ง 2 คันๆละ 15,000 บาท
ค่าแรงงาน (ขั้นต่า) จานวน 20 คนๆละ 5 วันๆละ 320 บาท จานวน 5 ครั้ง

ที่มา : สานักงบประมาณ
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(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(8) ค่ารับรองและพิธีการ
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

ปี 2563
209,800.00

2,000,000.00

75,000.00

คาชีแ้ จง
45,000
120,000
44,800
1,400,000
200,000
200,000
200,000
60,000
15,000

1.) ค่าจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
2.) ค่าออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 40 ครั้งๆละ 3,000 บาท
3.) ค่าแรงงาน (ขั้นต่า) ทาจุดสาธิต จานวน 20 คนๆละ 7 วันๆละ 320 บาท
ค่าอาหารผู้อบรมหรือเกษตรกร 1,000 คนๆละ 1 วันๆละ 700 บาท /ผู้อบรมหรือเกษตรกร 500 คนๆละ 2 วันๆละ 700 บาท
อาหารว่างจานวน 1,000 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท /อาหารว่างจานวน 500 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท
ค่าห้องประชุมสัมมนา/ ค่าสถานที่ 40 ครั้งๆละ 5,000 บาท
ค่าเช่าอุปกรณ์โสตน์ 40 ครั้งๆละ 5,000 บาท
จานวน 40 ครั้งๆละ 1,500 บาท
ของที่ระลึก จานวน 1,500 บาท จานวน 10 ครั้ง

3,389,200.00 ประกอบไปด้วย รายการต่างๆ ดังนี้
720,760.00
24,000 ค่ากระดาษ A4 จานวน 3 รีมๆละ 200 บาท จานวน 40 ครั้ง
22,500 ปากกา 1,500 ด้ามๆละ 12 บาท
300,000 กระเป๋าใส่เอกสารผู้อบรม 1,500 ใบๆละ 200 บาท
500 คลิปบอร์ด 20 อันๆละ 25 บาท
10,000 กระดาษตรามหาวิทยาลัย 1 รีมๆละ 250 บาท จานวน 40 ครั้ง
12,000 กระดาษกาว 2 หน้า 2 ม้วนๆละ 100 บาท จานวน 30 ครั้ง
6,000 กระดาษคั่น (คละสี) 1 รีมๆละ 150 บาท จานวน 40 ครั้ง
16,000 กระดาษวุฒิบัตร A4 สีขาว จานวน 2 ห่อๆละ 250 บาท จานวน 40 ครั้ง
20,000 กระดาษสติ๊กเกอร์ สีขาว จานวน 2 ห่อๆละ 200 บาท จานวน 40 ครั้ง
8,000 คลิปหนีบกระดาษสีดา จานวน 4 กล่องๆละ 50 บาท จานวน 40 ครั้ง
2,400 กาวน้า หรือ กาวแท่ง จานวน 2 หลอดๆละ 30 บาท จานวน 40 ครั้ง
240 กรรไกร 4 อันๆละ 60 บาท
160 คัตเตอร์พร้อมใบมีด 4 อันๆละ 40 บาท
2,000 ค่าซองจดหมาย (พับ 4) 1,000 ซองๆละ 2 บาท
700 ซองจดหมาย A4 สีน้าตาล 100 ซองๆละ 7 บาท
260 น้ายาลบคาผิด 4 ขวดๆละ 65 บาท
750 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด (คละสี) 3 กล่องๆละ 250 บาท
250 ปากกาเน้นข้อความ (คละสี) 1 กล่องๆละ 250 บาท
750 ปากกาเมจิก (คละสี) 3 กล่องๆละ 250 บาท
2,800 ลวดเย็บกระดาษ 1 กล่องๆละ 70 บาท จานวน 40 ครั้ง
5,000 ลวดเสียบกระดาษ จานวน 5 กล่องๆละ 25 บาท จานวน 40 ครั้ง
1,050 ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ 3 อันๆละ 350 บาท

ที่มา : สานักงบประมาณ
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(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุก่อสร้าง

ปี 2563

54,000.00
85,000.00

14,000.00
1,286,040.00

คาชีแ้ จง
2,400
600
540
156,000
2,500
123,360
120,000
15,000
60,000
10,000
14,000
1,286,040
40,800
38,400
40,000
36,000
123,200
11,520
144,000
15,000
6,400
4,000
4,000
2,400
64,000
250,000
125,000
15,000
1,000
1,560
1,560
1,560
2,880
2,880

ที่มา : สานักงบประมาณ
149

เทปใส (แกนใหญ่) 8 แพคๆละ 300 บาท
แท่นตัดเทป 2 อันๆละ 300 บาท
แฟ้มปกแข็ง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 12 แฟ้มๆละ 45 บาท
วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 ครั้งๆละ 3,900 บาท
ตรายาง จานวน 5 อันๆละ 500 บาท
วัสดุสานักงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จานวน 40 ครั้งๆละ 3,000 บาท
ค่าป้ายบอกทาง 3,000 บาท จานวน 5 ครั้ง
ค่าป้ายไวนิลกิจกรรม 1,500 บาท จานวน 40 ครั้ง
ค่าปริ้น(สี)ใบประชาสัมพันธ์ 1,000 ใบๆละ 10 บาท
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ (สี และดา) จานวน 2 ตลับๆละ 350 บาท จานวน 20 ครั้ง
ประกอบไปด้วย รายการต่างๆ ดังนี้
เหล็ก C 3.2 mm 100 x 50 x 20 mm 34 kg จานวน 12 ท่อนๆละ 850 บาท จานวน 4 ครั้ง
เหล็ก C 3.2 mm 75 x 45 x 15 mm 26 kg จานวน 15 ท่อนๆละ 640 บาท จานวน 4 ครั้ง
เหล็ก galvanized steel 4” 3 mm จานวน 4 ท่อนๆละ 2,500 บาท จานวน 4 ครั้ง
เหล็ก galvanized steel 2 1/2” 2.6 mm จานวน 6 ท่อนๆละ 1,500 บาท จานวน 4 ครั้ง
เหล็ก galvanized steel 2” 2.3 mm จานวน 28 ท่อนๆละ 1,100 บาท จานวน 4 ครั้ง
กระเบื้องลอนคู่ 50 x 120 x 0.5 ซม จานวน 180 แผ่นๆละ 65 บาท
คอนกรีตผสมเสร็จ จานวน 15 ลบ.ม.ๆละ 2,400 บาท จานวน 4 ครั้ง
Wire mesh 3.2 mm 30 x 30 ซม จานวน 150 ตร.ม.ๆละ 25 บาท จานวน 4 ครั้ง
ขอยึดกระเบื้อง 6” จานวน 400 อันๆละ 4 บาท จานวน 4 ครั้ง
ใบตัดเหล็ก 3 mm 16” จานวน 5 แผ่นๆละ 200 บาท จานวน 4 ครั้ง
ลวดเชื่อม 2.6 mm จานวน 5 กล่องๆละ 200 บาท จานวน 4 ครั้ง
กลอนเหล็กชุบโครเมียม 6” จานวน 2 ชุดๆละ 300 บาท จานวน 4 ครั้ง
ค่าแรงงาน(ขั้นต่า) จานวน 10 คนๆละ 5 วันๆละ 320 บาท จานวน 4 ครั้ง
เสาปูน จานวน 250 อันๆละ 1,000 บาท
ลวดหนาม(รั้ว) จานวน 50 ม้วนๆละ 2,500 บาท
หัวก๊อกน้า จานวน 50 อันๆละ 300 บาท
ตะปู จานวน 5 กิโลกรัมๆละ 200 บาท
คลิปล๊อค ขนาด 1" จานวน 12 แพคๆละ 130 บาท
คลิปล๊อค ขนาด 3/4" จานวน 12 แพคๆละ 130 บาท
คลิปล๊อค ขนาด 1/2" จานวน 12 แพคๆละ 130 บาท
ปะกับเหล็ก ขนาด 4x4 หุน จานวน 12 แพคๆละ 240 บาท
ปะกับเหล็ก ขนาด 4x6 หุน จานวน 12 แพคๆละ 240 บาท
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(8) วัสดุเวชภัณฑ์

(9) วัสดุสนามและการฝึก
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37,250.00

472,150.00

คาชีแ้ จง
2,880
24,000
10,000
12,000
15,000
25,000
100,000
50,000
50,000
10,000
10,000
1,000
15,000
10,000
20,000
7,250
30,000
472,150
35,000
15,000
2,500
1,000
600
1,800
2,500
4,000
4,000
2,500
300,000
22,500
15,000
1,500
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ปะกับเหล็ก ขนาด 6x8 หุน จานวน 12 แพคๆละ 240 บาท
สปริงลวดกัลวาไนซ์ จานวน 100 มัดๆละ 250 บาท
หัวก๊อกน้า จานวน 20 ตัวๆละ 500 บาท
ท่อ PVC ไซส์ 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ท่อนละ 50 ซม. จานวน 100 ท่อนๆละ 120 บาท
ท่อ PVC ไซส์ 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 ท่อนละ 50 ซม. จานวน 100 ท่อนๆละ 150 บาท
ท่อ PVC ไซส์ 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ท่อนละ 50 ซม. จานวน 100 ท่อนๆละ 250 บาท
ท่อ PVC ไซส์ 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ท่อนละ 100 ซม. จานวน 100 ท่อนๆละ 1,000 บาท
ท่อ PVC ไซส์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อต่อ PVC คละไซส์ จานวน 500 อันๆละ 100 บาท
สายยาง 20 ม้วนๆละ 10 เมตรๆละ 50 บาท
ท่อสามตาทีวาย 90o แหวนยาง ขนาด (3" x 1 1/2") จานวน 50 อันๆละ 200 บาท
ท่อสั้นฝาปิดเกลียว ขนาด 4" จานวน 5 กล่องๆละ 200 บาท
ฝาครอบมือ ขนาด 5" จานวน 50 อันๆละ 300 บาท
งออากาศ ขนาด (4"x1/2") จานวน 100 อันๆละ 100 บาท
วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 ครั้งๆละ 5,000 บาท
ยาแก้ปวด/ยาลดกรด/ ยาแก้ท้องเสีย/ยาสามัญประจาบ้าน 1 ชุดๆละ 1,450 บาท จานวน 5 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ ยาแก้อักเสบ ยาถ่ายพยาธิ ไล่แมลงรบกวน วิตามิน แร่ธาตุ ยาบารุงสัตว์ ยารักษาแผล น้ายาฆ่าเชื้อ ฮอร์โมนและยา
อื่นๆ
ประกอบไปด้วย รายการต่างๆ ดังนี้
รองเท้าบู๊ท จานวน 100 คู่ๆละ 350 บาท
เชือกถักแดง เชือกมัดฟาง และ ด้ายเย็บกระสอบ จานวน 3,000 บาท 5 ครั้ง
ชุดตัวเลข 0-9 สักหู+คีม - 6 หลัก จานวน 1 ชุดๆละ 2,500 บาท
อะไหล่ตัวเลข 0-9 สลักหู 6 หลัก จานวน 1 ชุดๆละ 1,000 บาท
หมึกสักเบอร์หูกระปุกใหญ่ จานวน 1 กระปุกๆละ 600 บาท
ปากกาเขียนป้ายเบอร์หู ใหญ่ 6 อันๆละ 300 บาท
คีมติดป้ายเบอร์หู (คละสี) จานวน 1 ชุดๆละ 2,500 บาท
กระพรวน 50 อันๆละ 80 บาท
สายติดกระพรวนใหญ่ 50 เส้นๆละ 80 บาท
กระถางพลาสติก ดา ขนาด 15 นิ้ว จานวน 50 อันๆละ 50 บาท
แผ่นยางปูพื้นคอก เกรดA หนา 1.5 ซม.ขนาด 120x180 จานวน 150 แผ่นๆละ 2,000 บาท
ฟางอัดก้อน จานวน 500 ก้อนๆละ 45 บาท
ถุงมือ ELT Sport คละเบอร์ จานวน 10 คู่ๆละ 1,500 บาท
ถุงมือยาง จานวน 5 กล่องๆละ 300 บาท
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(10) วัสดุการศึกษา

150,000.00

(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

450,000.00

(14) วัสดุการเกษตร

120,000.00

คาชีแ้ จง
25,000
3,750
5,000
2,000
1,000
3,500
24,000
45,000
105,000
180,000
270,000
120,000
30,000
30,000
30,000
15,000
15,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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อ่างน้าขนาดใหญ่ จานวน 10 ใบๆละ 2,500 บาท
ที่แปรงขนโค จานวน 25 ด้ามๆละ 150 บาท
ชุดสายให้น้าเกลือ จานวน 100 ชุดๆละ50 บาท
สายวัดน้าหนักโค จานวน 5 อันๆละ 400 บาท
แม่เหล็กกรอกกระเพาะโค จานวน 5 อันๆละ 200 บาท
ตัวเจาะกระเพาะโค จานวน 5 อันๆละ 700 บาท
เต๊นท์ ขนาด 6x 12 เมตร จานวน 4 หลังๆละ 1,500 บาท จานวน 4 ครั้ง
ค่าสมุดผู้อบรม จานวน 1,500 คนๆละ 30 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน 1,500 คนๆละ 70 บาท
ค่าจัดทาคู่มือการอบรม จานวน 1,500 คนๆละ 120 บาท
ค่าหนังสือคู่มือหน่วยงานใน หัวข้อที่เกี่ยวข้อง จานวน 1,500 เล่มๆละ 180 บาท
ประกอบไปด้วย รายการต่างๆ ดังนี้
จอบ จานวน 20 อันๆละ 300 บาท จานวน 5 สถานที่
พลั้ว จานวน 20 อันๆละ 300 บาท จานวน 5 สถานที่
คราด จานวน 20 อันๆละ 300 บาท จานวน 5 สถานที่
ตาข่ายพลาสติก จานวน 10 ม้วนๆละ 1,500 บาท
วัสดุการเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 ครั้งๆละ 3,000 บาท
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
( 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ...............
ชื่อโครงการ : พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ลดปัญหาสภาพแวดล้อม น้้าเสีย
วงเงิน : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส้านักงานปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กลุ่มเครือข่าย
ผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ในเขตกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ต้าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการเทคโนธานี
สถานทีต่ ดิ ต่อ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4811
: รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ต้าแหน่ง อธิการบดี
สถานทีต่ ดิ ต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4501
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและมอบแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินในวาระต่าง ๆ ให้หน่วยงานราชการด้าเนินการ มีสังเขปดังนี้
1.1.1 การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
จ้านวน
11 ด้าน ในด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยในข้อ 6.4 ก้าหนดว่า “ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด
ดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่้าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร”
1.1.2 Road Map การด้าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2558) ข้อ 1. การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุน
สหกรณ์ชุมชน ฯลฯ ข้อ 2. การบริหารจัดการน้้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฯ
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท้าโครงการส่วนหนึ่งคือ เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ
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1.1.4 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2561 – 2564 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20
ปี ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป แผนงานเพิ่มมูลค่าและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมให้เหมาะสม และยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดสินค้าเกษตร และสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการน้าองค์ความรู้และงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ แก่ชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม
ในพื้นที่ ที่สามารถลดความขัดแย้งและเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ปัจจุบันปัญหาสภาพแวดล้อมของน้้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง ส่งผลต่อการท้าการเกษตร และ
การปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร และชุมชนรอบบริเวณโรงงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชน และโรงงานอยู่เป็นประจ้า อีกทั้งยังส่งผลต่อพื้นที่แหล่งปลูกอาหารสัตว์ที่มีปริมาณลดลง
อันเนื่องมาจากน้าเสียของโรงงานไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ หรือใช้ในการเพาะปลูกได้ ซึ่งชุมชนและ
เกษตรกรรอบๆบริเวณโรงงานส่วนมากประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของ
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การปลูกหญ้าเนเปียร์ หรือพืชอาหารสัตว์จากน้้าเสียโรงงานแป้งมัน
ส้าปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะช่วยลดต้นทุนของอาหารสัตว์เกษตรกรนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าได้ยาก อีกทั้ง ปัจจุบัน
ยังเกิดปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช
อาหารสัตว์สายพันธุ์เนเปียร์ ปากช่อง 1 ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อ
หน่วยพื้นที่สูง แต่ต้องการการจัดการที่ดี ทั้งการวางผังแปลงหญ้า การหมุนเวียนเก็บเกี่ยว การให้น้า ปุ๋ย
ตลอดจนการจัดการอื่น ๆ ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ต้องการผลผลิตสูง
จึงปลูกถี่ เกิดปัญหาในการเก็บเกี่ยว ปัจจุบันมีโรงงานแป้งมันส้าปะหลังหลายโรงงานให้ความสนใจที่จะน้า
น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาท้าแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ไร่) ทั้งนี้ถึงจะมีระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย แต่ในฤดูฝนบางครั้งน้้าฝนรวมกับน้้าเสียล้นบ่อบ้าบัด ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมและ
ชุมชนข้างเคียง ประกอบกับน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดสามารถน้ามาใช้เพื่อการเกษตรได้ จากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์รอบบริเวณโรงงาน
แป้งมันส้าปะหลัง เพื่อผลิตหญ้าคุณภาพดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ในราคาถูก ช่วยลดต้นทุน
ให้กับเกษตรกร และยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียงโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง สามารถช่วย
โรงงานฯ และชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อม (น้้าเสีย) รอบบริเวณโรงงาน
แป้งมันส้าปะหลัง กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ลดปัญหามลพิษด้านน้้าและสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน ลดความ
ขัดแย้งระหว่างโรงงานและเกษตรกรที่มีพื้นที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆ โรงงาน เป็นการผลิตหญ้าคุณภาพดี
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ในราคาถูก ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรในการท้าอาชีพ
เลี้ยงปศุสัตว์ได้
(1.3) ความเร่งด่วน : มีความจ้าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเกิดปัญหามลพิษด้านน้้า (น้้าเสีย) จากโรงงาน
แป้งมันส้าปะหลังที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆโรงงาน เกิดความขัดแย้งระหว่างโรงงานกับ
ชุมชน และส่งผลต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกร ปศุสัตว์ พื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์ลดลง ดังนั้นเพื่อลด
ปัญหาสภาพแวดล้อม (น้้าเสีย) ลดปัญหามลพิษด้านน้้าและสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโรงงาน กับชุมชน รวมถึงเกษตรกรที่มีพื้นที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆ โรงงาน
เปลี่ยนเป็นการผลิตหญ้าคุณภาพดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ในราคาถูก และช่วยลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อลดปัญหามลภาวะต่อสภาพแวดล้อมจากน้้าเสียของโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง
2.1.2 เพื่อน้าน้้าเสียจากโรงงานที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์
2.1.3 เพื่อเป็นจุดบริการหญ้าหั่นสดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ และแกะ
รอบๆบริเวณโรงงาน ในราคาถูก และเพียงพอต่อความต้องการ และช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ของ
เกษตรกร
2.1.4 เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโรงงานและชุมชน หรือเกษตรกรรอบๆ โรงงาน สร้างความเป็น
มิตรกับชุมชน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
(2.2) สถานะภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ด้าเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : โรงงานแป้งมันส้าปะหลัง ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โรงงานแป้งมันส้าปะหลัง ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เกษตรกรผู้ท้า
อาชีพปศุสัตว์ ชุมชนรอบๆบริเวณโรงงาน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ

คน
โรงงาน

ปี
2562
แผน
-

ปี
2563
แผน
200
20

ปี
2564
แผน
-

ปี
2565
แผน
-

โรงงาน

-

5

-

-

ไร่

-

600

-

-

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด
1. มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม
2. มีโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (กลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์)
3. แก้ปัญหาน้้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังที่เข้า
ร่วมโครงการ
4. มีพื้นที่รอบบริเวณโรงงานแป้งมันส้าปะหลังที่
สามารถปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้
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(4.2) ผลผลิต :
- มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
- มีโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) 20 โรงงาน
- สามารถแก้ปัญหาน้้าเสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงงาน/ปี
- มีพื้นที่รอบบริเวณโรงงานแป้งมันส้าปะหลังที่สามารถปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้ 600 ไร่/ปี
(4.3) ผลลัพธ์ :
- ลดปัญหาสภาพแวดล้อม (น้้าเสีย) ลดปัญหามลพิษด้านน้้าและสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงงาน
แป้งมันส้าปะหลัง กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- ลดความขัดแย้งระหว่างโรงงาน ชุมชนและเกษตรกรที่มีพื้นที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆ
โรงงาน
- ผลิตหญ้าคุณภาพดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ โคนม กระบือ แพะ แกะในราคาถูก
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- ช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อม (น้้าเสีย) ลดปัญหามลพิษด้านน้้าและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ
โรงงาน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และน้าน้้าเสียจากโรงงานมาใช้ประโยชน์
- ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโรงงาน ชุมชนและเกษตรกรที่มีพื้นที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆ
โรงงาน
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ โคนม กระบือ แพะ แกะ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและ
ราคาถูกที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร
- มีตลาดรองรับโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้้า) แบบครบวงจรเชื่อมโยงกับต้นน้้าและปลายน้้าของ
เกษตรกรเครือข่าย อย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยไม่ถูกกดราคา และมีผลผลติโคเนื้อคุณภาพออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63

กิจกรรมย่อย
1.
การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดปัญหา
สภาพแวดล้อม (น้้าเสีย) รอบบริเวณโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 20,000,000 บาท
1.1 รับสมัครและคัดเลือก โรงงานแป้งมันส้าปะหลังที่เข้าเกณฑ์
จากข้อมูลทุติยภูมิ (อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) เข้า
ร่วมโครงการ
1.2 ลงพื้นที่ส้ารวจบริเวณพื้นที่ส้าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์
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ระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินการ
กิจากรรมย่
อยบปรุงให้เหมาะกับการผลิต
ออกแบบและวางผังแปลงหญ้
และปรั
พืชอาหารสัตว์หมุนเวียนอย่างเพียงพอ
1.3 อบรมให้ความรู้เรื่องพันธุ์หญ้า การปลูกพืชอาหารสัตว์ การ
บริหารจัดการแปลงหญ้าเพื่อให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้า ปุ๋ยมูลสัตว์ หินฝุ่น และปัจจัยที่
จ้าเป็นในการปลูกแปลงหญ้าขยายพันธุ์
1.5 ให้ค้าปรึกษาแนะน้าการปลูกหญ้า การบริหารจัดการแปลง
หญ้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงสุด
1.6 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า คุณภาพดิน บริเวณรอบๆ
โรงงาน การปรับปรุงคุณภาพน้้าและดินให้เหมาะสมกับการปลูก
หญ้า
1.7 ประสาน แนะน้า เชื่อมโยงตลาด หรือจัดหาตลาดรองรับ
ผลผลิตหญ้าที่ผลิตได้ กับหน่วยงานเครือข่ายฯ
1.8 การศึกษาดูงาน จ้านวน 2 ครั้ง

(6) วิธีการดาเนินงาน

 ด้าเนินการเอง






















 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทบาทถ้วน)
รายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
20,000,000
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



เงินนอกงบประมาณ

20,000,000
4,890,000
10,449,000
4,661,000
-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพืน้ ทีห่ รือก้าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
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(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด้าเนินการ  มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน :
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ้าเภอ
ติดตามตรวจเยี่ยมให้ค้าปรึกษาแนะน้าการปลูกหญ้า การบริหารจัดการแปลงหญ้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประสาน แนะน้า เชื่อมโยงตลาด หรือจัดหาตลาดรองรับผลผลิต
หญ้าที่ผลิตได้ กับหน่วยงานเครือข่ายฯ
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : ไม่มี
*************************
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ............
ชื่อโครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
วงเงิน : 487,312,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับความนิยม
หน่วยงานดําเนินการ : โครงการชลประทานบุรีรัมย์,แขวงทางหลวงบุรีรัมย์,แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา,บุรีรัมย์,
ชัยภูม,ิ สุรินทร์,แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1,แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ผู้รบั ผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานทีต่ ิดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงานโครงการ :
1.โครงการชลประทานบุรีรัมย์

: นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ : โครงการชลประทานบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ : 09 5831 4978
2. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
: นายพงษฺพันธ์ จั่นเงิน
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4424-5217
3. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
: นายพรขัย ศิลารมย์
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4424-2047 ต่อ 11

(๑) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)
จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่า ง 1 (ปี 2561) และนโยบายของรั ฐ บาลเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิ จ และส่ งเสริมการพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ผลจากการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
ก่อให้เกิดการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจําเป็นที่จะเข้ามาบริหารจัดการควบคู่
กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
การดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เน้นความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อปรับแก้ระบบ/จัดระบบ
เศรษฐกิจ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกตาม
แบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็นเศรษฐกิจใหม่มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้
เกิดภายใน 5-6 ปี ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่
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ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจาก
Traditional Services ไปสู่ High Value Services ซึ่งมีส่วนสําคัญในด้านการท่องเที่ยวที่จะนําเทคโนโลยีการ
ท่องเที่ย วมาเพิ่มประสิทธิภ าพการบริการและความปลอดภัย ของนักท่องเที่ย ว เช่น การสร้า งแผนที่นํา เที่ย ว
อัจฉริยะที่เกิดขึ้นนํามาสู่การพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง ที่จะแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงสถานบริการ
อื่นๆ สิ่งอํานวยความสะดวกที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวด้วยภาพยนตร์และสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ให้มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างถนนเพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ จํานวนมากขึ้นในอนาคตต่อไป และเพื่อให้มีการพัฒนาไปได้อย่าง
สมบูรณ์ ทําให้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีความปลอดภัย สุขสบาย และสะอาด มีผลต่อเนื่องถึงภาพลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดและความยั่งยืนตามแนวทางวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทั้ง นี้ ทรั พ ยากรต้ น ทุ น ทางการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1
(นครชัยบุรินทร์) มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ อุท ยานแห่ ง ชาติภู แ ลนคา อุท ยานแห่ ง ชาติต าดโตน อุท ยานแห่ ง ชาติป่ า หิน งาม อั น มี ชื่ อเสีย งเรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงาม การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอม เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทตาเมือนธม การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เช่น ท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมที่กระจายไปทั้ง 4 จังหวัด
การท่องเที่ย วหมู่บ้า นช้า ง นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ย วเชิงกีฬา สนามฟุต บอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถ
Chang International Circuit ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลทางสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระหว่าง พ.ศ. 2557–2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 มีรายได้ 23,285.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.23 จํานวนนักท่องเที่ยว 12,805,444 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 5.79 เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นและกระจายไปยัง
ชุมชน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย ตอบสนองกระแสโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป
การใช้เ ทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ มีความสํา คัญ จํา เป็นที่ช่ว ยประชาสัมพัน ธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัดฯ การปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่เริ่มมี ความนิยม ให้
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ได้รับความพึงพอใจในมาตรฐานการสัญจรทั้ง ทางบก และ ทางอากาศ การ
บริการเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับ การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดฯ เช่น กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านสินค้าที่ระลึก OTOP กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้
ผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
(1.2) สรุปสาระสําคัญ :
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
กลุ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ เป็ น กลุ่ ม จั ง หวั ด พื้ น ที่ ที่ มี ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย ว
ที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/
ประเพณี ซึ่งมีความโดดเด่น แตกต่างและมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันพบปัญหา มีจํานวน
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้น ที่ โครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่งอํา นวยความสะดวกต่า งๆ เพื่อรองรับ จํา นวน
นักท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน : มาก
การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับ
กับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด มีความจําเป็นในลําดับ
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ต้นๆ เนื่องจาก แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ห่างไกลกัน ขาดการทํานุบํารุงดูแลรักษา แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
การเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1.เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2.เพื่อพัฒนารายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
3.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
(2.2) สถานภาพโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 สิ้นสุดเดือน กันยายน
พ.ศ. 2563
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย
:
3.1.1 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3.1.2 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
3.1.3 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3.1.4 หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย :
3.2.1 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
3.2.2 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
3.2.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
3.2.4 สถาบันการศึกษา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
จํานวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
(4.2) ผลผลิต
4.2.1 มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4.2.2 มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกขึ้น
(4.3) ผลลัพธ์
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจํานวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เชิงลบ
: ไม่มี
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(1) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมสําคัญด้วย)
กิจกรรมที่สําคัญ
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําห้วย
จระเข้มาก ตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเทียว

ต.ค.-ธ.ค.62


3.ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจร
อัจฉริยะและระบบตรวจวัดสภาพ
จราจรและตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.มิ.ย.63



ก.ค.-ก.ย.63


















(2) วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
จ้างเหมา
(3) วงเงินของโครงการ จํานวน 487,312,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก ตําบลบ้านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเทียว
กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะและระบบตรวจวัดสภาพจราจรและตรวจจับ
อุบัติการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).............................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
•

เครื่องมือดําเนินการ

 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(4) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง ให้คําปรึกษาแนะนําและพัฒนาโดยผู้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง
(5) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : •
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบ
บูรณาการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว
2.งบลงทุน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
-ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก ตําบลบ้านบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
-พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

487,312,000
487,312,000
14,5000,000 ปรับปรุงทํานบดินอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก ให้มีความ
สวยงามเรียบร้อยและปลอดภัย ตามแผนการดําเนินการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก
392,812,000 องค์ประกอบพื้นฐานที่รองรับการท่องเที่ยว สามารถ
สนับสนุนการท่องเที่ยวให้เป็นไปด้วยดีและทําให้เกิด
ความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยว หากเดินทางได้สะดวก
รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่
สัญจรไปมา การขยายเส้นทาง การปรับปรุงผิวจราจร

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
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จํานวน 18 เส้นทาง มีดังนี้
1.ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข 2445 ตอน ประโคนชัย –บ้านกรวด
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- ขยายผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัย ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร
ดํา เนิ น การเพื่ อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วอ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ย
จระเข้มาก/ห้วยตลาด/ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
งบประมาณ 40,000,000 บาท
2.ก่อสร้า งถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.
224
-โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
จํานวน 4 ช่องจราจร พร้อมเครื่องหมายอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร
ดําเนิน การเพื่อการเดิน ทางท่องเที่ย วโครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งบประมาณ 20,000,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
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3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทาง
หลวงหมายเลข 24 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2445
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อม
เครื่องหมายอํานวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง
1.500 กิโลเมตร
ดําเนินการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวการค้าชายแดนช่อง
สายตะกู
งบประมาณ 15,000,000 บาท
4.ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต สาย
บ้านน้อนแสนสุข หมู่ที่ 12 - แยกเขาขาว (จุดชมวิว
ผามะนาว) ตําบลโคกตะเคียน อําเภอปราสาท อําเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
กว้า ง 6.00 เมตร ไหล่ ทางกว้ างข้างละ 0-1.00 เมตร
พร้ อ มเครื่ อ งหมายอํ า นวยความสะดวกและปลอดภั ย
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
ดํ า เนิ น การเพื่ อ การเดิ น ทางเข้ า ท่ อ งเที่ ย วจุ ด ชมวิ ว ผา
มะนาว
งบประมาณ 26,000,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
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5.ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้าน
แก้งคร้อ - บ้านท่ามะไฟหวาน ตําบลช่องสามหมอ , โคก
กุง อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
- ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล 1.50 เมตร ระยะทาง 5.000
กิโลเมตร
ดําเนิน การปรับ ปรุงถนนเพื่อการเดิน ทางท่ องเที่ย วให้
เชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอคอน
สวรรค์ (แหล่งดูนกบึงแวง พระใหญ่สมัยทวาราวดี แหล่ง
ผลิ ต ผั ก ปลอดสารโครงการที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ฯให้ ก าร
สนับสนุน เชื่อมโยงกับ) กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบล
ช่อ งสามหมอ ท่ ามะไฟหวาน อํ าเภอแก้ งคร้ อ รวมถึ ง
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาและตาด
โตน (แหล่งจําหน่ายอาหารแปรรูปพื้นถิ่น วัดป่าสุคะโต
ป่าปรงพันปี อ่างเก็บน้ําลําปะทาว พระธาตุชัยภูมิ แหล่ง
ผลิตไม้ผล 4 ตําบล มอหินขาว น้ําตกตาดโตน)
งบประมาณ 18,600,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
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6.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านไทรงาม
- บ้านหนองแดงน้อย ตําบลนาเสียว , โคกมั่งงอย อําเภอ
เมือง , คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
- ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล 1.50 เมตร ระยะทาง 5.800
กิโลเมตร
ดําเนิน การปรับ ปรุงถนนเพื่อการเดิน ทางท่ องเที่ย วให้
เชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอคอน
สวรรค์ (แหล่งดูนกบึงแวง พระใหญ่สมัยทวาราวดี แหล่ง
ผลิ ต ผั ก ปลอดสารโครงการที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ฯให้ ก าร
สนับสนุน เชื่อมโยงกับ) กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบล
ในเมือง , ท่าหินโงม อําเภอเมือง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาและตาดโตน (ปรางค์กู่
มอหินขาว น้ําตกตาดโตน)
งบประมาณ 21,530,000 บาท
7.ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต สาย
บ้านเมืองบัว หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัด สุริน ทร์ - บ้ านแคนดง ตํ าบลแคนดง อํา เภอ
แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
กว้า ง 6.00 เมตร ไหล่ ทางกว้ างข้างละ 0-1.00 เมตร
พร้อมเครื่องหมายอํานวยความสะดวกและปลอดภัย

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
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ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร
ดํ า เนิ น การเพื่ อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง ท้ อ งทุ่ ง
ทะเลสาบทุ่งกุลา
งบประมาณ 18,525,000 บาท
8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทาง
หลวงหมายเลข 2445 - อ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ยจระเข้ ม าก
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อม
เครื่องหมายอํานวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง
2.850 กิโลเมตร
ดําเนินการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมทางจักรยาน
รอบอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก
งบประมาณ 25,000,000 บาท
9.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสูงเนิน
- วัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชีมา
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อม
เครื่องหมายอํานวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง
5.000 กิโลเมตร
ดําเนินการเพื่อการเดินทางท่องเทีย่ วทางประเพณี/
วัฒนธรรมวัดธรรมจักรเสมาราม
งบประมาณ 30,000,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

172

10.ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านหนอง
บัวแดง - บ้านโหล่น ตําบลหนองแวง , นางแดด อําเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
- ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล 1.00 เมตร ระยะทาง 4.450
กิโลเมตร
ดําเนินการปรับปรุงถนนเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (บุญแห่กระธูปออกพรรษาหนองบัวแดง)กับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโหล่นและเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียวด้านทิศใต้
งบประมาณ 15,100,000 บาท
11.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน
สายโท 5 ใต้ - สายโท 6 ใต้ อําเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรั มย์ - ก่ อสร้า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ กคอนกรี ตผิ ว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
พร้ อ มเครื่ อ งหมายอํ า นวยความสะดวกและปลอดภั ย
ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร
ดําเนินการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวการค้าชายแดนช่อง
สายตะกู
งบประมาณ 15,000,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
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12. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.
2 - น้ําตกวังเณร อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
กว้าง 6.00 เมตร พร้อมเครื่องหมายอํานวยความสะดวก
และปลอดภัย ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 20,000,000.- บาท
ดํา เนิ น การเพื่อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ย วธรรมชาติ น้ํา ตก
วังเณร
งบประมาณ 20,000,000 บาท
13. ก่อสร้า งถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านผักไหม หมู่ที่ 4 - บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตําบลโนน
อําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อม
เครื่องหมายอํานวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง
6.000 กิโลเมตร
ดําเนินการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวปราสาทคุ้มดิน
งบประมาณ 39,000,000 บาท
14.ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านยาง บ้านกลาง ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
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- ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล 1.00 เมตร ระยะทาง 2.450
กิโลเมตร
ดําเนินการปรับ ปรุงถนนเพื่อการเดินทางท่องเที่ย วเชิง
นิเวศน์ แหล่งผลิตส้มโอหวานและล่องแพน้ําพรม แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูคิ้ง
งบประมาณ 8,300,000 บาท
15.ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ - ประโคนชัย
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
- ขยายผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัย ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร
ดํา เนิ น การเพื่ อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วอ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ย
จระเข้มาก/ห้วยตลาด/ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
งบประมาณ 40,000,000 บาท
16.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 226 - บ้ า นห้ ว ย อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดบุรีรัมย์

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
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- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ผิ ว จราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
เครื่องหมายอํานวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง
2.500 กิโลเมตร
ดําเนินการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านกีฬาสนามช้าง
อารีน่า/สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล
งบประมาณ 20,000,000 บาท
17.ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2054 - บ้านโนนโก ตําบลศรีสําราญ ,
คอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
- ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล 1.00 เมตร ระยะทาง 4.450
กิโลเมตร
ดําเนิน การปรับ ปรุงถนนเพื่อการเดิน ทางท่ องเที่ย วให้
เชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอคอน
สวรรค์ (แหล่งดูนกบึงแวง พระใหญ่สมัยทวาราวดี แหล่ง
ผลิ ต ผั ก ปลอดสารโครงการที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ฯให้ ก าร
สนับสนุน เชื่อมโยงกับ) กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบล
ช่องสามหมอ , ท่ามะไฟหวาน อําเภอแก้งคร้อ รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาและตาด
โตน (แหล่งจําหน่วยอาหารแปรรูปพื้นถิ่น วัดป่าสุคะโต

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
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ป่าปรงพันปี อ่างเก็บน้ําลําปะทาว พระธาตุชัยภูมิ แหล่ง
ผลิตไม้ผล 4 ตําบล มอหินขาว น้ําตกตาดโตน)
งบประมาณ 14,900,000 บาท
18.ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านห้วย
ผักหนาม - บ้านซับสีทอง ตําบลซับ สีทอง อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
- ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
pavement in-place recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล 1.00 เมตร ระยะทาง 1.650
กิโลเมตร
- ดําเนินการปรับปรุงถนนเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวให้
เชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาและตาดโตน
(แหล่ ง จํ า หน่ า ยอาหารแปรรู ป พื้ น ถิ่ น วั ด ป่ า สุ ค ะโต
ป่าปรงพันปี อ่างเก็บน้ําลําปะทาว พระธาตุชัยภูมิ แหล่ง
ผลิตไม้ผล 4 ตําบล มอหินขาว น้ําตกตาดโตน)
งบประมาณ 5,857,000 บาท

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
-ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะและระบบตรวจสอบวัด
สภาพจราจรและตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่
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งบประมาณ
คําชี้แจง
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
40,000,000 1.งานติ ด ตั้ ง ระบบป้า ยข้อ มู ล จราจรอั จ ฉริ ย ะในพื้ น ที่
จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 1 ) บนทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อติดตั้ง
และพั ฒ นาระบบงานจราจรอั จ ฉริ ย ะในส่ ว นของป้ า ย
จราจรอัจฉริยะ สําหรับการให้ข้อมูลผู้ใช้ทาง เช่น ข้อมูล
การเดินทาง สภาพการจราจร อุบัติการณ์ ทางเลี่ยง
เป็นต้น
2.งานติ ด ตั้ ง ระบบตรวจวั ด สภาพจราจรและตรวจวั ด
อุบัติการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่รับผิดชอบ
ของแขวงทางหลวงนครราชสี ม าที่ 1) บนทางหลวง
หมายเลข 2 เพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบในส่วนของอุป
กรณ์ตรวจวัด สภาพจราจร เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
สําหรับระบบจราจรอัจฉริยะอื่นๆ เช่น การคํานวณระยะ
เวลาการเดินทาง เป็นต้น
40,000,000 1.งานติ ด ตั้ ง ระบบป้า ยข้อ มู ล จราจรอั จ ฉริ ย ะในพื้ น ที่
จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2) บนทางหลวงหมายเลข 2 เพื่อติดตั้ง
และพั ฒ นาระบบงานจราจรอั จ ฉริ ย ะในส่ ว นของป้ า ย
จราจรอั จ ฉริย ะ สําหรั บ การให้ข ้อ มูล ผู ้ใช้ท าง เช่น
ข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร อุบัติการณ์ ทาง
เลี่ยง เป็นต้น

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
2.งานติ ด ตั้ ง ระบบตรวจวั ด สภาพจราจรและตรวจวั ด
อุบัติการณในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่รับผิดชอบ
ของแขวงทางหลวงนครราชสี ม าที่ 2) บนทางหลวง
หมายเลข 2 เพื่ อ ติ ด ตั้ ง และพั ฒ นาระบบในส่ ว นของ
อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด สภาพจราจร เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และวิ
เคราะห์ สํ า หรั บ ระบบจราจรอั จ ฉริ ย ะอื่ น ๆ เช่ น การ
คํานวณระยะ เวลาการเดินทาง เป็นต้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ............
ชื่อโครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
วงเงิน : 27,650,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับความนิยม
หน่วยงานดําเนินการ : 1) ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
2) สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
3) สถานีตํารวจท่องเที่ยวนครราชสีมา 2 กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 2
4) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
5) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรี ัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงานโครงการ :

1) ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ติดต่อ : กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
พลตํารวจตรี วัชรินทร์ บุญคง ตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ : 06 1595 4456
2) สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ติดต่อ : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ตําแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบตั ิหน้าที่ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-666528
3) สถานีตํารวจท่องเที่ยวนครราชสีมา 2 กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 2
สถานที่ติดต่อ : สถานีตํารวจท่องเที่ยว 2 กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 2 ตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร 044 370 356 โทรศัพท์ 08 7256 6770
4) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 4 ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 511384.
5) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ติดต่อ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
นายไชยนันท์ แสงทอง ตําแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4422 0898 กด 2
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 1731861
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(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)
จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่า ง 1 (ปี 2561) และนโยบายของรั ฐ บาลเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิ จ และส่ งเสริมการพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ผลจากการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
ก่อให้เกิดการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจําเป็นที่จะเข้ามาบริหารจัดการควบคู่
กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
การดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เน้นความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อปรับแก้ระบบ/จัดระบบ
เศรษฐกิจ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกตาม
แบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็นเศรษฐกิจใหม่มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมาย ให้
เกิดภายใน 5-6 ปี ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจ
ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจาก
Traditional Services ไปสู่ High Value Services ซึ่งมีส่วนสําคัญในด้านการท่องเที่ยวที่จะนําเทคโนโลยีการ
ท่องเที่ย วมาเพิ่มประสิทธิภ าพการบริการและความปลอดภัย ของนักท่องเที่ย ว เช่น การสร้า งแผนที่นํา เที่ย ว
อัจฉริยะที่เกิดขึ้นนํามาสู่การพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง ที่จะแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงสถานบริการ
อื่นๆ สิ่งอํานวยความสะดวกที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวด้วยภาพยนตร์และสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ให้มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างถนนเพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ จํานวนมากขึ้นในอนาคตต่อไป และเพื่อให้มีการพัฒนาไปได้อย่าง
สมบูรณ์ ทําให้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีความปลอดภัย สุขสบาย และสะอาด มีผลต่อเนื่องถึงภาพลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดและความยั่งยืนตามแนวทางวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทั้ง นี้ ทรั พ ยากรต้ น ทุ น ทางการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1
(นครชัยบุรินทร์) มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ อุท ยานแห่ ง ชาติภู แ ลนคา อุท ยานแห่ ง ชาติต าดโตน อุท ยานแห่ ง ชาติป่ า หิน งาม อั น มี ชื่ อเสีย งเรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงาม การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอม เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทตาเมือนธม การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เช่น ท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมที่กระจายไปทั้ง 4 จังหวัด
การท่องเที่ย วหมู่บ้า นช้า ง นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ย วเชิงกีฬา สนามฟุต บอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถ
Chang International Circuit ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลทางสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระหว่าง พ.ศ. 2557–2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 มีรายได้ 23,285.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.23 จํานวนนักท่องเที่ยว 12,805,444 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 5.79 เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นและกระจายไปยัง
ชุมชน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย ตอบสนองกระแสโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป
การใช้เ ทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ มีความสํา คัญ จํา เป็นที่ช่ว ยประชาสัมพัน ธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัดฯ การปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่เริ่มมี ความนิยม ให้
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ได้รับความพึงพอใจในมาตรฐานการสัญจรทั้ง ทางบก และ ทางอากาศ การ
บริการเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับ การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดฯ เช่น กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านสินค้าที่ระลึก OTOP กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้
ผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
181

(1.2) สรุปสาระสําคัญ :
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นพื้นที่ๆ มีแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอม มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเกิด
ผลสําเร็จ เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมีกิจกรรมทางด้า นศิลปะและวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบาย รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่มีเป็นจํานวนมาก ซึ่งทําให้การเดินทางมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละปี ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับกับจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเป็น สิ่งสํา คัญ และจํา เป็น ได้แก่ การเตรีย มความพร้อมของผู้ป ระกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การอบรม
ให้ความรู้แก่อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวต่างๆ อบรมให้ความรู้แก่เยาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง
ความเร่งด่วน : มาก
กลุ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากสถิตินักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ พบว่านักท่องเที่ยวร้อยละ 70
เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย และร้อยละ 30 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบกับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็น
กลุ่มจังหวัดที่มีจํานวนธุรกิจที่พัก จํานวนห้องพัก ร้านอาหาร และร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นจํานวนมาก สิ่ง
อํานวยความสะดวกและโครงสร้า งพื้น ฐานเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับการท่องเที่ยว ในขณะนี้ยังขาดมาตรฐาน
รวมถึ ง เรื่ อ งการดู แ ลความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด สํ า หรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนิน
โครงการ เพื่ อ รองรั บ กั บ จํา นวนนั ก ท่ องเที่ ย วที่ จ ะเข้ า มาเพิ่ม มากขึ้ น เพื่ อ เป็ น การอํ า นวยความสะดวก และ
ให้คําแนะนําต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว การมีอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว ตลอดทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดและชุมชนมากขึ้น และเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐของ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า ง 1 ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านระเบีย บกฎหมาย การค้า ชายแดนกับ ประเทศ
กัมพูชา ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ภายในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อให้ได้รับความรู้ พร้อมทั้ง นําไปใช้
ในการดําเนินธุรกิจก่อให้เกิดรายได้จากการค้าชายแดน เพิ่มสูงขึ้น เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1.เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หอพัก เพื่อรองรับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว
2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ว่าผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หอพักได้ผ่าน
การฝึกอบรม จะให้บริการที่ดี ปลอดภัย และไว้ใจได้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ
3.เพื่อให้บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเป็น
เจ้าบ้านที่ดีสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
4.เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
แพร่หลาย
5.เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการจั ด การตลาดและการท่ อ งเที่ ย วแก่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด และเพิ่ ม
ขีดความสามารถในแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวแก่กลุ่มจังหวัด
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6.เพื่อสร้างเครือข่า ยอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่า ง
ยั่งยืน
7.เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ต่อภารกิจแบบ
บูรณการ ในการทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
8.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ทราบถึงข้อกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกคามด้านอื่นๆ
(2.2) สถานภาพโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 สิ้นสุดเดือน กันยายน
พ.ศ. 2563
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
3.1.1 ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หอพัก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.1.2 ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.1.3 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3.1.4 ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
3.1.5 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
3.1.6 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
3.2.1 ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หอพัก ทั้งภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
3.2.2 ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.2.3 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3.2.4 ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
3.2.5 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
3.2.6 สถาบันการศึกษา
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1.ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หอพัก มีมาตรฐานและมีรายได้มากขึ้น
2.เกิดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.มีผู้ประกอบการที่สนใจประกอบธุรกิจค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัด
4.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
5.จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
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(4.2) ผลผลิต
1.บุคลากรในสถานประกอบการที่พักมีศักยภาพและขีดความสามารถมากขึ้น
2.เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติงาน
3.เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เพิ่มมากขึ้น
4.จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
(4.3) ผลลัพธ์
1.นักท่องเที่ยวมีความประทับใจตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ ทําให้ผู้ประกอบการด้านต่างมีรายได้เข้าสู่ชุมชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.นักท่องเที่ยวมีการจับจ่าย ทําให้ผู้ประกอบการด้านต่างมีรายได้เข้าสู่ชุมชนในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
3.ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย การค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา และ
ต่างประทศ มากขึ้น
4.ส่ ง เสริ ม ให้ เ ศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น และการค้ า ชายแดน มี ค วามคล่ อ งตั ว และมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
5.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : 1.จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8
2.นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
เชิงลบ
: ภัยพิบัติจากธรรมชาติ, ภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพเพิ่มขึ้น, ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น
(5) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมสําคัญด้วย)
กิจกรรมที่สําคัญ
1.เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสาม
รถผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่พักและ
ร้านค้าชุมชนเพื่อรองรับมาตราบาน
ด้านการท่องเที่ยว
2.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา และนันทนาการ กลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์
3.พัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
การเชือ่ มโยงการค้าการลงทุนชายแดน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ต.ค.-ธ.ค.62
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.มิ.ย.63









ก.ค.-ก.ย.63

4.สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
5.บูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและ
ภัยคุกคาม
6.อมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้าง
ศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์



















(6) วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จํานวน 27,650,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่พักและ
ร้านค้าชุมชนเพื่อรองรับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และนันทนาการ กลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัย
คุกคาม
กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).............................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
•

เครื่องมือดําเนินการ

 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
•

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง ให้คําปรึกษาแนะนําและพัฒนาโดยผู้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : -

186

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีงเหนือตอนล่าง ๑
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

คําชี้แจง

โครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวนคร
ชัยบุรินทร์
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กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

27,650,000

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หอพัก เพื่อรองรับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว

5,000,000

๑. งบดําเนินงาน

5,000,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,000,000
14,400
14,400 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายภาครัฐ จํานวน ๔ ครั้งๆละ ๓ คนๆละ ๔ วันๆ
๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท
4,948,000
824,000

24,000 ค่าเช่าที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่จํานวน ๔ ครั้ง ๑๐ คนๆละ ๑ คืนๆละ ๕
ห้องๆละ ๑,๒๐๐ บาท

(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

12,000
4,112,000

800,000 ค่ายานพาหนะสําหรับเดินทางของผู้เข้าอบรมจํานวน ๔,๐๐๐ คนๆละ
๒๐๐ บาท
12,000 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่อบรมจํานวน ๔ ครั้งๆละ ๓,๐๐๐ บาท
404,000 ค่าอาหารว่างสําหรับผู้รับการอบรม และเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔ ครั้งๆละ
๑,๐๑๐ คนๆละ ๑ วันๆละ ๒ ครั้งๆละ ๕๐ บาท
2,828,000 ค่าอาหารครบมื้อสําหรับผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔ ครั้งๆละ
๑ วันๆละ ๑,๐๑๐ คนๆ ๗๐๐ บาท
40,000 ค่าปากกาผู้เข้าอบรมจํานวน ๔ ครั้งๆละ ๑,๐๐๐ คนๆละ ๑ แท่งๆละ ๑๐
บาท
200,000 ค่าถ่ายเอกสารและจัดชุดเอกสารจํานวน ๔ ครั้งๆละ ๑,๐๐๐

คนๆละ ๑ เล่มๆ ๕๐ บาท
600,000 ค่าเอกสารข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ จํานวน ๔
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ครั้งๆ ๑,๐๐๐ เล่ม ๆ๑๕๐ บาท
40,000 ค่าเช่าห้องประชุม จํานวน ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

37,600
12,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน ๒ คันๆละ ๔ วันๆละ ๑,๕๐๐ บาท
25,600 ค่าวัสดุสํานักงาน

(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
และนันทนาการ กลุ่มนครชัยบุรินทร์
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

8,000,000
8,000,000
8,000,000
1,152,000

จัดอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจํานวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรละ ๑๐๐
คน แต่ละหลักสูตรดําเนินการ จํานวน ๔ ครั้ง

ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (๒ คน x ๖ ชม. X ๖๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๔
115,200 หลักสูตร)

ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (๓ คน x 18 ชม. x 1200 บาท x 4 ครั้ง x
1,036,800 4 หลักสูตร)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,400,000
2,400,000 ค่าเช่าที่พัก (๑๐๐ คน x 750 บาท x ๒ คืน x ๔ ครั้ง x ๔ หลักสูตร)
144,000 ค่าที่พักวิทยากร (๓ คน x ๑,๕๐๐ บาท x ๒ คืน x ๔ ครั้ง x ๔ หลักสูตร)
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม (๑๐๐ ชุด x ๑๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๔
160,000 หลักสูตร
ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน (๑ วัน x ๒ คัน x ๑๘,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๔
576,000 หลักสูตร)
2,400,000 ค่าอาหาร (๑๐๐ คน x ๓๐๐ บาท x ๕ มื้อ x ๔ ครั้ง x ๔ หลักสูตร)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๕๐ บาท x ๖ มื้อ x ๔ ครั้ง x ๔
480,000 หลักสูตร)
240,000 ค่าเช่าห้องประชุม (๕,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๔ ครั้ง x ๔ หลักสูตร)

(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
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๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการเชื่อมโยง
การการค้าการลงทุนชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
1.งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

448,000
416,000 ค่าวัสดุสํานักงาน (๒๖,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๔ หลักสูตร)
32,000 สรุปผลการดําเนินงาน (๕ ชุด x ๔๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๔ หลักสูตร)

650,000

650,000
650,000
18,600
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ 5 คนๆ ละ 200 บาท
6,000 จํานวน 6 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร

1,800 - ภาคราชการ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
10,800 - ภาคเอกชน 9 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

586,300
4,800
225,000

- วิทยากร ๔ คนๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จํานวน ๑ คืน เป็นเงิน
4,800 ๔,๘๐๐.บาท
- ผู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ 75๐ บาท จํานวน 3
225,000 คืน เป็นเงิน 225,๐๐๐ บาท
ค่าพาหนะเดินทาง
- วิทยากร จํานวน ๔ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน
20,000 ๒๐,๐๐๐ บาท
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- ผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คนๆ ละ 6๐๐ บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน
60,000 6๐,๐๐๐ บาท
36,000 - ค่าเช่าเหมารถบัส รวมน้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมคนขับ 2 คันๆ ละ
18,000 บาท/วัน เป็นเงิน 36,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน
8,400 - วิทยากรและผู้สังเกตการณ์ จํานวน ๑๔ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท
จํานวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท
90,000 - ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท จํานวน ๓
มื้อ เป็นเงิน
๙๐,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารเย็น
90,000 - ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท จํานวน 3
มื้อ เป็นเงิน
9๐,๐๐๐ บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4,200 - วิทยากร/ผู้สังเกตการณ์ จํานวน ๑๔ คนๆ ละ ๕๐ บาท จํานวน
6 มื้อ เป็นเงิน
4,2๐๐ บาท
- ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท จํานวน 6
3๐,๐๐๐ บาท
30,000 มื้อ เป็นเงิน
5,000 - ค่าจัดเตรียมสถานที/่ ตกแต่ง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
11,400 - ค่าจัดทําเอกสารประกอบการอบรมฯ จํานวน ๑๑๔ ชุดๆ ละ
100 บาท เป็นเงิน 11,40๐ บาท
1,500 - ค่าของที่ระลึก เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ

45,100
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25,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
8,700 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๒,7๐๐ บาท
ค่าแฟ้มใส่เอกสาร ปากกา ฯลฯ จํานวน ๑๑๔ ชุดๆ ละ 10๐ บาท
11,4๐๐ บาท
11,400 เป็นเงิน

(๑) ค่าวัสดุสํานักงาน

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๔ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

5,000,000
5,000,000
5,000,000
115,200
115,200

43,200 ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน ๔ ครั้งๆละ ๓ คนๆละ ๓ วันๆ ๒ ชม.ๆละ
๖๐๐ บาท

72,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มย่อย (ภาคปฏิบัต)ิ จํานวน ๔ ครั้งๆละ ๓ กลุ่มๆ
ละ ๕ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,875,000
4,208,000
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(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ

321,600

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

345,600

56,000 ค่าเช่าที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่จํานวน ๔ ครั้งๆละ ๒ คืนๆละ ๕ ห้องๆละ
๑,๔๐๐ บาท
1,680,000 ค่าเช่าที่พักสําหรับผู้เข้าอบรมจํานวน ๔ ครั้งๆละ ๒ คืนๆละ ๑๕๐ ห้องๆ
ละ ๑,๔๐๐ บาท
868,000 ค่าอาหารครบมื้อสําหรับผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔ ครั้งๆละ
๑ วันๆละ ๓๑๐ คนๆ ๗๐๐ บาท
992,000 ค่าอาหารไม่ครบมื้อสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔
ครั้งๆละ ๓๑๐ คนๆละ ๒ วันๆละ ๔๐๐ บาท
240,000 ค่ายานพาหนะสําหรับผู้เข้าอบรมจํานวน ๑,๒๐๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท
372,000 ค่าอาหารว่างสําหรับผู้รับการอบรม และเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔ ครั้งๆละ
๓๑๐ คนๆละ ๓ วันๆละ ๒ ครั้งๆละ ๕๐ บาท
321,600 ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศขนาด ๕๒ ที่นั่งพร้อมพลขับและน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน ๔ ครั้งๆละ ๖ คันๆละ ๑๓,๔๐๐ บาท
21,600 ค่าจัดสถานที่อบรมจํานวน ๔ ครั้งๆละ ๕,๔๐๐ บาท
24,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรับส่งเจ้าหน้าที่
180,000 ค่าเอกสารประกอบการอบรมจํานวน ๔ ครั้งๆละ ๓๐๐ คนๆละ ๑

เล่มๆ ๑๕๐ บาท
120,000 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร สําหรับผู้เข้าอบรมจํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ ๓๐๐ คน ๆ
ละ 1 ใบ ๆ ละ 1๐0 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

9,600
9,600 ค่าวัสดุสํานักงาน

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕ บูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกคาม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

๔,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
158,400
158,400

3,688,800
1,504,000
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(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

288,800

1,896,000

14,400 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ๆ 1 คน ๆ ละ 2
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
144,000 ค่าตอบแทนกลุ่มปฏิบัติการ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 5 คน ๆ ละ
6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
144,000 ค่าเช่าที่พัก (เตียงเดี่ยว) สําหรับประธาน วิทยากร ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์
และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ ๑๐ ห้อง ๆ ละ 1,800
บาท
160,000 ค่ายานพาหนะสําหรับผู้เข้าอบรม จํานวน ๒๐๐ รายๆละ ๒๐๐ บาท
จํานวน ๔ ครั้ง รวม ๘๐๐ คน
1,200,000 ค่าเช่าที่พัก (เตียงคู)่ สําหรับผู้เข้าอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4 ครั้ง ๆ
ละ 2 วัน ๆ ละ ๑๐๐ ห้อง ๆ ละ 1,500 บาท (๒๐๐ คน)
288,800 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) ขนาด 42 ที่นั่ง
จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ ๔ คัน ๆ ละ 18,000 บาท (พร้อม
พนักงานขับรถและน้ํามันเชื้อเพลิง)
40,000 ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 10000
บาท เป็นเงิน 40000 บาท
120,000 ค่าจัดทําเอกสาร สําหรับผู้เข้าอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ
๒๐๐ คน ๆ ละ 1๕๐ บาท
24,000 ค่าสมุด สําหรับผู้เข้าอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ ๒๐๐
คน ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 30 บาท

8,000 ค่าปากกา สําหรับผู้เข้าอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ ๒๐0
คน ๆ ละ 1 ด้าม ๆ ละ 10 บาท
16,800 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน
4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 35 บาท
168,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4
ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 200 คน ๆ ละ 35 บาท
136,000 ค่าอาหารของวิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ
1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ ๒๑๐คน ๆ ละ ๗๐๐ บาท (วันแรก) เป็นเงิน
56,000 บาท
ค่าอาหารของวิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ
๒ วัน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ20 คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (วันที่สองและวันที่สาม)
เป็นเงิน 80,000 บาท
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1,360,000 ค่าอาหาร สําหรับผู้เข้าอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ๆ
ละ 200 คน ๆ ละ ๗๐๐ บาท (วันแรก) เป็นเงิน 560,000 บาท
ค่าอาหาร สําหรับผู้เข้าอบรม (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ
ละ 2 มื้อ ๆ ละ ๒๑๐คน ๆ ละ 5๐๐ บาท (วันแรก) เป็นเงิน 800,000 บาท
24,000 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร สําหรับผู้เข้าอบรม สัมมนา/ประชุม ฯ จํานวน 4
ครั้ง ๆ ละ ๒๐๐ คน ๆ ละ 1 ใบ ๆ ละ 30 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๖ อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะ
ร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์

152,800
32,800
120,000

5,000,000

32,800 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรับส่งเจ้าหน้าที่
120,000 ค่าวัสดุในภาคปฏิบัติ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30,000 บาท

๑. งบดําเนินงาน

5,000,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000
506,000

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
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(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

4,000

หลักสูตร ๔ วัน ๓ คืน จํานวน ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน
ได้แก่ เยาวชนคนรักษ์ศิลป์ ๖๐ คน ๔ จังหวัดๆละ ๑๕ คน) /
ศิลปินที่มีชื่อเสียง ๓๐ คน/ เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน

4,000 ค่าตอบแทนพิธีกร จํานวน ๒ คนๆละ ๒,๐๐๐ บาท

502,000
12,000 ค่าตอบแทนวิทยากรไม่ใช่บุคลากรของรัฐ จํานวน ๒ คนๆละ ๕

ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท
480,000 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (ศิลปินที่มีชื่อเสียง) (๑๐ กลุ่ม)

ๆละ ๒ คน ๆละ ๕ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท
10,000 ค่าตอบแทนวิทยากรสัมพันธ์ เหมาจ่าย
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

853,300
29,300
4,500 ค่าที่พัก จัดประชุมคณะทํางาน จํานวน ๖ คนๆละ ๑ คืนๆละ

๗๕๐ บาท

20,000 ค่าพาหนะ ตามระยะทาง จัดประชุมคณะทํางาน เจํานวน ๒๐

คนๆละ ๑,๐๐๐ บาท
4,800 ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๒๐ คนๆละ ๒๔๐ บาท
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

165,000
25,000 ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทํา

วีดิทัศน์ จํานวน ๑ งานๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท
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140,000 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่สําหรับจัดแสดงผลงาน จํานวน ๑ งานๆละ

๑๔๐,๐๐๐ บาท

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

659,000
280,000 ค่าอาหารครบทุกมื้อ จํานวน ๑๐๐ คนๆละ ๔ วันๆละ ๗๐๐
บาท
40,000
100,000
7,000
225,000

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๐๐ คนๆละ ๘ มื้อๆละ
๕๐ บาท
ค่าพาหนะ ตามระยะทาง จํานวน ๑๐๐ คนๆละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าเอกสารคู่มือ จํานวน ๑๐๐ ชุดๆละ ๗๐ บาท
ค่าที่พัก จํานวน ๑๐๐ คนๆละ ๓ คืนๆละ ๗๕๐ บาท

5,000 ค่าอาหารกลางวัน จัดประชุมคณะทํางาน จํานวน ๒๐ คนๆละ ๑
วันๆละ ๒๕๐ บาท
2,000 ค่าอาหารว่างแลและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางานเตรียมจัดอบรม
จํานวน ๒๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๕๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

3,640,700
3,624,700
8,700 ค่าวัสดุสํานักงาน ประชุมคณะทํางาน
16,000 ค่าวัสดุสํานักงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
3,600,000 ค่าวัสดุปฏิบัติการงานศิลป์ สร้างผลงานไม้น้อยกว่า ๖๐ ชิ้นๆละ

๖๐,๐๐๐ บาท
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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16,000
16,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ๔ จังหวัด จัดประชุม อบรม
/ติดต่อประสานงาน ๔ จังหวัดๆละ ๔๐๐๐ บาท

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอื่น

๔.๑ ........................................................................

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จําเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ............
ชื่อโครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
วงเงิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับความนิยม
หน่วยงานดําเนินการ : 1) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้วา่ ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงานโครงการ :

1) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
นายไชยนันท์ แสงทอง ตําแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-220898 กด 2
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ ตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)
จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (ปี 2561) และนโยบายของรั ฐบาลเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ผลจากการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
ก่อให้เกิดการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจําเป็นที่จะเข้ามาบริหารจัดการ
ควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
การดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เน้นความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อปรับแก้ระบบ/จัดระบบ
เศรษฐกิจ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกตาม
แบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็นเศรษฐกิจใหม่มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมาย
ให้เกิดภายใน 5-6 ปี ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจาก
Traditional Services ไปสู่ High Value Services ซึ่งมีส่วนสําคัญในด้านการท่องเที่ยวที่จะนําเทคโนโลยีการ
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ท่องเที่ยวมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างแผนที่นําเที่ยว
อัจฉริยะที่เกิดขึ้นนํามาสู่การพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง ที่จะแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงสถานบริการ
อื่นๆ สิ่งอํานวยความสะดวกที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวด้วยภาพยนตร์และสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ให้มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างถนนเพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ จํานวนมากขึ้นในอนาคตต่อไป และเพื่อให้มีการพัฒนาไปได้อย่าง
สมบูรณ์ ทําให้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีความปลอดภัย สุขสบาย และสะอาด มีผลต่อเนื่องถึงภาพลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดและความยั่งยืนตามแนวทางวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทั้งนี้ทรัพยากรต้นทุนทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นคร
ชัยบุรินทร์) มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู แ ลนคา อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต าดโตน อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป่ า หิ น งาม อั น มี ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงาม การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอม เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทตาเมือนธม การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เช่น ท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมที่กระจายไปทั้ง 4 จังหวัด
การท่องเที่ย วหมู่บ้านช้า ง นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ย วเชิงกีฬา สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถ
Chang International Circuit ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลทางสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระหว่าง พ.ศ. 2557–2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 มีรายได้ 23,285.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.23 จํานวนนักท่องเที่ยว 12,805,444 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 5.79 เพื่อ
เป็น การส่งเสริมและสนับ สนุน การท่องเที่ย วของกลุ่มจังหวัด นครชัย บุรินทร์ เพื่อสร้า งรายได้ ให้เกิด ขึ้น และ
กระจายไปยังชุมชน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยตอบสนองกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ มีความสําคัญจําเป็นที่ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
และแหล่งท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัดฯ การปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่เริ่มมีความ
นิยม ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ได้รับความพึงพอใจในมาตรฐานการสัญจรทั้ง ทางบก และทาง
อากาศ การบริการเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ เช่น กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านสินค้าที่ระลึก OTOP กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง
4 จังหวัด ได้ผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(1.2) สรุปสาระสําคัญ :
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีการขยายตัวของการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็น
จากรายได้การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ของจังหวัดชัยภูมิ และเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาคบริการเกี่ยวเนื่อง การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว
และจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ ทําให้เกิดความต้องการแรงงานในภาคบริการเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงควรให้
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งในระดับ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และองค์ความรู้อื่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ โดยพัฒนา ส่งเสริม ให้กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และกลุ่มประชาชนชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาทักษะในการ
ผลิตและจํา หน่ายสินค้าของชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เ พื่อให้เครือข่ายด้านการท่องเที่ย ว มีความรู้
ความสามารถในการบริห ารจัด การการท่องเที่ย วอย่างยั่งยืน พัฒ นาผู้ป ระกอบการและผู้ ให้บริการด้า นการ
ท่องเที่ยวในชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เตรียมความพร้อมการบริการ
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ความเร่ ง ด่ ว น : มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นมากในการดํ า เนิ น โครงการ เพื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัด สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดทั้ง
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ภาคบริการให้แก่ชุมชนและประชาชนกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
(1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1.1 เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ไปสู่ชุมชน
และประชาชนอย่างทั่วถึง
2.1.2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนให้บูรณาการความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1.3 เพื่อ เพิ่ มศั กยภาพในการจัด การท่ องเที่ ย วแก่ก ลุ่ม จัง หวั ด นครชัย บุริ น ทร์แ ละเพิ่ มขี ด
ความสามารถในแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยว
2.1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
(2.2) สถานภาพโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ....1..... ปี เริ่มต้นเดือน..ตุลาคม.พ.ศ. .2562.. สิ้นสุด
เดือน..กันยายน... พ.ศ ..2563....
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
พื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย
:
3.1.1 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3.1.2 ชุมชน หมูบ่ ้าน องค์กรท้องถิ่นต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
3.1.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
3.1.4 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
3.2.1 ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
3.2.2 ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่น
(3) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(4.2) ผลผลิต : จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลลัพธ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เชิงลบ
: ไม่มี
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(4) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมสําคัญด้วย)
กิจกรรมที่สําคัญ
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค..-ธ.ค.62
ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63


1.ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชน


นครชัยบุรินทร์

2.ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชมุ ชน



เกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์
(5) วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จ้างเหมา
(6) วงเงินของโครงการ 9,000,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังต่อไปนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์
ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่
ใช้).............................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
•

เครื่องมือดําเนินการ

205

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(7) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : (8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด
-
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย – รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมครบวงจร
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : .......................................
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน
เกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ (ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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โครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ไหม
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

คําชี้แจง

9,000,000
5,000,000
5,000,000
361,400
39,000
19,500 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR/กําหนดราคากลาง พิจารณาผลการประกวดราคา / ตรวจรับงานจ้าง อบรมเชิง
ปฏิบัติการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจํานวน 3 คน (จํานวน 5 ชุดๆละ 3900
บาท)
19,500 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR/กําหนดราคากลาง พิจารณาผลการประกวดราคา / ตรวจรับงานจ้าง ยกระดับตลาด
วัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ จํานวน 3 คน(จํานวน 5 ชุดๆละ 3900 บาท)

(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
322,400

คําชี้แจง

76,800 ค่าตอบแทนวิทยากรไม่ใช่บุคลากรของรัฐ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน 4
คน x 4 ชั่วโมง x 1.200 บาท x 4รุ่น
96,000 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (4 ฐาน) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของ

แผ่นดิน จํานวน 4 ฐานๆละ 2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท x 4 รุ่น
20,000 ค่าตอบแทนวิทยากรสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน
เหมาจ่าย จํานวน 4 รุ่นๆละ 5,000 บาท
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57,600 ค่าตอบแทนวิทยากรไม่ใช่บุคลากรของรัฐ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถี
ชุมชนนครชัยบุรินทร์ 2 คน x 6 ชั่วโมง x 1.200 บาท x 4รุ่น
72,000

ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (3 ฐาน) อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้าน
ท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ จํานวน 3 ฐานๆละ 2 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท x 4 รุ่น
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,314,940
169,740
40,000 ค่าพาหนะ คณะทํางาน 4 จังหวัด (ตามระยะทาง) จํานวน 20 คน ๆละ 1,000 บาท จํานวน 2 ครั้ง
20,000 ค่าพาหนะ (ตามระยะทาง) เจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของ
แผ่นดิน ) จํานวน 20 คน ๆละ 1,000 บาท
12,000 ค่าพาหนะ (ตามระยะทาง) เจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้าน
ท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ ) จํานวน 12 คน ๆละ 1,000 บาท
12,000 ค่าพาหนะ (ตามระยะทาง) เจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมจัดการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จํานวน 12 คน ๆละ 1,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
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12,000 ค่าพาหนะ (ตามระยะทาง)เจ้าหน้าที่ประชุมคณะทํางาน ยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์
จํานวน 12 คน ๆละ 1,000 บาท
18,000 ค่าที่พัก คณะทํางาน 4 จังหวัด จํานวน 12 คนๆละ 750 บาทต่อวัน จํานวน 2 ครั้ง
9,000 ค่าที่พัก คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของ
แผ่นดิน จํานวน 12 คนๆละ 750 บาท
4,500 ค่าที่พัก คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ประชุมคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา
รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จํานวน 6 คนๆละ 750 บาท
9,600 ค่าเบี้ยเลี้ยง ประชุมคณะทํางาน บริหารโครงการ จํานวน 20 คน x 240 บาทx 2 ครั้ง
4,800 ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะทํางาน เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จํานวน 20
คน x 240 บาท
19,200 ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ออกติดตามประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของ
แผ่นดิน จํานวน 5 คนๆละ 240 บาท x 4 วัน x 4 รุ่น
2,880 ค่าเบี้ยเลี้ยง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ 240
บาท x 12 คน
2,880 ค่าเบี้ยเลี้ยง ประชุมการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม240บาท x 12 คน
2,880 ค่าเบี้ยเลี้ยง ประชุมยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ 240บาท x 12 คน
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,410,000
120,000 ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทําวีดิทัศน์ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา
รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จังหวัดละ 30,000 บาท x 4 จังหวัด

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
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120,000 ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทําวีดิทัศน์ ค่ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด
ความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ จังหวัดละ 30,000 บาท x 4 จังหวัด
1,064,000 ค่าจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 4 จังหวัด ๆ ละ 1
รุ่น ๆ ละ 70 คน รวม 280 คน หลักสูตร 2วัน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรไม่ใช่บุคลากรของรัฐ จํานวน 4 คนๆละ 8 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 4 รุ่น
เป็นเงิน 134,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมพันธ์ เหมาจ่าย จํานวน 4 รุ่นๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 2 วัน 70 คนๆละ 700 บาท จํานวน 4 รุ่น เป็นเงิน 392,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน x 70 คนx 50 บาท x 2 มื้อ x 4 รุ่น เป็นเงิน 56,000 บาท
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- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 70 คนx 4000 บาท x 4 รุ่น เป็นเงิน 112,000 บาท
- ค่าเอกสารคู่มืออบรม จํานวน 280 ชุดละ 70 บาท เป็นเงิน 19,600 บาท
- ค่าที่พัก 70 คนๆละ 1 คืนๆละ 750 บาท x 4 รุ่น เป็นเงิน 210,000 บาท
- ค่าประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทําวีดิทัศน์ 4 จังหวัดละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 120,000 บาท
1,106,000 ค่าจ้างจัดงาน ยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ 3 กิจกรรม
1).
จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตลาดวัฒนธรรม จํานวน 4 จังหวัด ๆ ละ 50 คน
หลักสุตร 2 วัน/ 2) จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมและร่วมสมัยของศิลปินพื้นบ้าน ค่าจ้า
จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมและร่วมสมัยของศิลปินพื้นบ้าน 4 จังหวัด มีค่าใช้จ่าย
ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 4รุ่น เป็นเงิน 28,8000บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรไม่ใช่บุคลากรของรัฐ 1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 4รุ่น เป็นเงิน
28,800 บาท
- ค่าตอบแทนพิธีกร 2 คน x x 2,000 บาท x 4รุ่น เป็นเงิน 16,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
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- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ 2 วัน 50 คนๆละ 500 บาท จํานวน 4 รุ่น เป็นเงิน 200,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน x 50 คนx 50 บาท x 2 มื้อ x 4 รุ่น เป็นเงิน 40,000 บาท
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 50 คนๆละ 400 บาท จํานวน 4 รุ่น เป็นเงิน 80,000 บาท
- ค่ารถนําศึกษาดูงานตลาดวัฒนธรรมที่โดดเด่น จํานวน 2 วันละ 28000 บาท 4 รุ่น เป็นเงิน
112,000 บาท
- ค่าที่พัก 1 คิน x 50 คนๆละ (00 บาท จํานวน 4 รุ่น เป้นเงิน 120,000 บาท
- ค่าเอกสารคู่มืออบรม จํานวน 200 ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านและร่วมสมัยของศิลปินพื้นบ้าน ณ
ตลาดวัฒนธรรม 4 จังหวัด x 120,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท
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(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,735,200
10,000 ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะทํางาน 4 จังหวัด 20 คนๆละ 250 บาท จํานวน 2 ครั้ง
5,000 ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะทํางานเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขม
รดกของแผ่นดิน 1 วัน x 20 คนๆละ 250 บาท
3,000 ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะทํางานเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปิน
พื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ 1 วัน x 12 คนๆละ 250 บาท
3,000

ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่เตรียมจัดดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 1 วัน x 12 คนๆละ 250 บาท
3,000 ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะทํางาน ยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ 1 วัน x 12
คนๆละ 250 บาท

4,000 ค่าอาหารว่างและแครื่องดื่ม ประชุมคณะทํางาน 4 จังหวัด 20 คนละ 50 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
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2,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทํางานเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา
รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน 1 วัน x 20 คนๆละ 50 บาท x 2 มื้อ
1,200 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทํางานเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ
ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินท 1 วัน x 12 คนๆละ 50 บาท x 2 มื้อ
1,200 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางานเเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 1 วัน x 12 คนๆละ 50 บาท x 2 มื้อ
1,200 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางานยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ 1
วัน x 12 คนๆละ 50 บาท x 2 มื้อ
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448,000 ค่าอาหารครบทุกมื้อ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน
2
วัน 80 คนๆละ 700 บาท จํานวน 4 รุ่น
336,000 ค่าอาหารครบทุกมื้อ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน
นครชัยบุรินทร์ 3 วัน 60 คนๆละ 700 บาท จํานวน 4 รุ่น
64,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน 2
วัน x 80 คนx 50 บาท x 2 มื้อ x 4 รุ่น
48,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถี
ชุมชนนครชัยบุรินทร์ 2 วัน x 60 คนx 50 บาท x 2 มื้อ x 4 รุ่น
128,000 ค่าพาหนะ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน 80 คนๆละ 400
บาท จํานวน 4 รุ่น
96,000 ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน
นครชัยบุรินทร์ 60 คนๆละ 400 บาท จํานวน 4 รุ่น

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ
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งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
คําชี้แจง
107,200 ค่ารถลงพื้นที่ปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จํานวน 4
รุ่นๆ ละ 26,800 บาท
22,400 ค่าเอกสารคู่มือ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จํานวน 320
ชุดละ 70 บาท
12,000 ค่าเอกสารคู่มือ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนนคร
ชัยบุรินทร์ จํานวน 240 ชุดละ 50 บาท
20,000 ค่าสถานที่ / ห้องประชุม. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน
จํานวน 1 วัน ๆ ละ 5000 บาท x 4 รุ่น
240,000 ค่าที่พัก อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน 1 วัน x 80 คนๆละ
750 บาท จํานวน 4 รุ่น
180,000 ค่าที่พัก อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์
1 วัน x 60 คนๆละ 750 บาท จํานวน 4 รุ่น

(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน

323,660
171,660
14,400 ค่าวัสดุสํานักงาน ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 4 จังหวัด จํานวน 2 ครั้ง
5,600 ค่าวัสดุสํานักงาน ประชุมคณะทํางานเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน
40,000 ค่าวัสดุสํานักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จํานวน 4 รุ่นๆ ละ
10000 บาท
3,120 ค่าวัสดุสํานักงาน ประชุมคณะทํางานเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยว
วิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563

คําชี้แจง

27,700 ค่าวัสดุสํานักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์
จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 6,925 บาท
53,420 ค่าวัสดุสํานักงาน ประชุมคณะทํางาน /จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 13,355 บาท
27,420 ค่าวัสดุสํานักงาน จัดอบรม/กิจกรรม ยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัด

ละ 6855 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

152,000
4,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประชุมคณะทํางาน 4 จังหวัด จํานวน 2 ครั้ง
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52,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 4 จังหวัด ประชุมคณะทํางาน /ติดต่อประสานงาน2 จัดอบรมและออก
ติดตามประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสา รักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน จํานวน 4 รุ่นๆ
ละ 13,000 บาท
24,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 4 จังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ศิลปินพื้นบ้าน
ท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 6,000 บาท
44,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 4 จังหวัด ติดต่อประสานงานการจัดอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมอบบรมเชิง
ปฏิบัติการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 11,000 บาท
28,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 4 จังหวัด จัดอบรม/จัดกิจกรรม ยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัย
บุรินทร์ จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 7,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตร

4,000,000

1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

4,000,000
301,680
17,280

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563

คําชี้แจง

- ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมงานช่วยทีมวิทยากรกระบวนการอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 8 คน ๆ ละ 240 บาท
7,680 จํานวน 4 วัน
9,600 - ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมติดตาม และประเมินผล จํานวน 10 คนๆ ละ 240 บาท เวลา 4 วัน
(1) ค่าตอนแทนวิทยากร

284,400
14,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน การเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
จํานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
57,600
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- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคเอกชน) กิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์ของผู้บริโภคด้านเกษตรอินทรีย์
จํานวน 2 คนๆ ละ 24 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

57,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์
จํานวน 4 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
14,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นมัคคุเทศน์ชุมชน ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดนคร
43,200 ชัยบุรินทร์ จังหวัดละ 6 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
10,800 - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นมัคคุเทศน์หมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์
จํานวน 6 คน คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (ภาครัฐ) ในกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการ จํานวน 6 คนๆ ละ 24 ชม.ๆ ละ
86,400 600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การสัมมนาและฝึกอบรม

2,843,320
1,883,320

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563

คําชี้แจง
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7,500 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดําเนินงาน จํานวน 50 คนๆ ละ มื้อๆ ละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดําเนินงาน จํานวน 50
3,500 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม สําหรับการชี้แจงและวางแผนการดําเนินงานกับแกนนําหมู่บ้าน จํานวน 1 ห้อง เป็นเวลา 1
8,000 วัน ๆ ละ 8,000 บาท
11,200 - ค่าเช่าเหมารถตู้แกนนําชุมชนที่มาร่วมประชุมการชี้แจงและวางแผนการดําเนินงานกับแกนนําหมู่บ้าน
จังหวัดละ 1 คัน จํานวน 4 คัน วันละ 2,800 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้ทีมงานที่มาร่วมประชุมสําหรับการชี้แจงและวางแผนการดําเนินงานกับแกนนําหมู่บ้านจํานวน
2,800 1 คัน วันละ 2,800 บาท
75,000 - ค่าอาหารผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบ จํานวน 100 คน ๆละ 5 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบ จํานวน 100 คน ๆละ 6 มื้อ ๆ ละ 35
21,000 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบฯ จํานวน 8 คัน ๆ ละ 3 วันๆละ 2,800
67,200 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับทีมงานดําเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบฯ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 3 วันๆละ
16,800 2,800 บาท
140,000 - ค่าที่พักของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเชื่อมโยงเครือข่ายต้นแบบฯ จํานวน 100 คน ๆละ 700 บาท เป็นเวลา 2 คืน
1,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทําโปสเตอร์กิจกรรมการศึกษาดูงานฯ จํานวน 1 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนต้นแบบ จํานวน 90 คน ๆละ 5
67,500 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนต้นแบบ จํานวน 90
18,900 คน ๆละ 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนต้นแบบฯ จํานวน 8 คัน ๆ
67,200 ละ 3 วันๆละ 2,800 บาท
8,400 - ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับทีมงานดําเนินโครงการ จํานวน 1 คัน ๆ ละ 3 วันๆละ 2,800 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
126,000
1,000
66,000

38,500
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48,000
2,400
40,000
80,000
10,000
39,000

(1) ค่าเดินทางของวิทยากร
(2) ค่าที่พักของวิทยากร

10,920
67,200
30,000
21,600

คําชี้แจง
- ค่าที่พักของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายฯจํานวน 90 คน ๆละ 700 บาท เป็น
เวลา 2 คืน
- ค่าจ้างเหมาจัดทําโปสเตอร์กิจกรรมการศึกษาดูงานฯ จํานวน 1 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมและทีมงานกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริโภคด้านเกษตรอินทรีย์
ทั้ง 4 จังหวัดๆละ 110 คน ๆละ 1 มื้อๆ ละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรมและทีมงานกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริโภคด้านเกษตร
อินทรีย์
ทั้ง 4 จังหวัดๆละ 110 คน ๆละ 1 มื้อๆ ละ 150 บาท
- ค่าเดินทางของวิทยากรภาคเอกชน ในกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์ จํานวน 2 คนๆ ละ 8 เที่ยวๆ ละ 3,000
บาท
- ค่าที่พักของวิทยากร ในกิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์ จํานวน 2 คนๆ ละ 1 ห้องๆ ละ 1,200 บาทต่อคืน
- ค่างจ้างเหมาห้องประชุมและการจัดเตรียมสถานที่การอบรมการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ 4
จังหวัด จํานวน 1 ห้อง ๆ ละ 10,000 บาท
- ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมปรับกระบวนทัศน์ด้านเกษตรอินทรีย์ จังหวัดละ 100 คน ๆ ละ 200 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทําโปสเตอร์กิจกรรมการอบรมการปรับกระบวนทัศน์ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ จํานวน 4
แผ่น ๆ ละ 2,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและทีมงาน กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 52 คน จํานวน 5
มื้อ ๆ ละ 150 บาท
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและทีมงานกิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 52 คน จํานวน 7 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
- ค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 48 คน ๆละ 700 บาท จํานวน 2 คืน
- ค่าเดินทางของวิทยากร อบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 6 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ 2,500 บาท
- ค่าที่พักของวิทยากรอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 6 ห้องๆ ละ 1,200 บาท จํานวน 3 คืน

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
24,000
33,600
8,400
120,000
70,000
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224,000
11,200
4,000
30,000
17,500
40,200
2,800
1,000
60,000

คําชี้แจง
- ค่าเช่าห้องประชุมสําหรับการจัดอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 1 ห้อง ๆละ 8,000 บาทต่อวัน เป็น
เวลา 3 วัน
- ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 4 คัน เป็นเวลา 3 วัน ๆ ละ 2,800 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับทีมงานดําเนินโครงการอบรมมัคคุเทศน์เกษตรอินทรีย์ จํานวน 1 คัน เป็นเวลา 4 วัน ๆ
ละ 2,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวันนักท่องเที่ยวและทีมงานกิจกรรมจัดท่องเที่ยวหมู่บ้านวิถึเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 4 จังหวัดๆละ 250
คน
รวม 1,000 คน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่างนักท่องเที่ยวและทีมงาน กิจกรรมจัดท่องเที่ยวหมู่บ้านวิถึเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 4 จังหวัดๆละ
รวม 1,000 คน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับรับ-ส่งนักท่องเที่ยว จังหวัดละ 20 คัน รวม 4 จังหวัด 80 คัน เป็นเวลา 1 วัน ๆ ละ
2,800 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับทีมงานประเมินผลหมู่บ้านต้นแบบฯ จํานวน 1 คัน เป็นเวลา 4 วัน ๆ ละ 2,800 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทําโปสเตอร์กิจกรรมการอบรม จํานวน 4 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันนักท่องเที่ยวและทีมงานกิจกรรมจัดท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบ จํานวน 250 คน จํานวน 1
มื้อ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่างนักท่องเที่ยวและทีมงานกิจกรรมจัดท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบ จํานวน 250 คน E123จํานวน 1
มื-้อค่ๆาเช่ละาเหมารถบั
35 บาท สสําหรับรับ-ส่งนักท่องเที่ยว จังหวัดละ 1 คัน รวม 3 จังหวัด เป็นเวลา 1 วัน ๆ ละ 13,400
บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับทีมงาน จํานวน 1 คัน เป็นเวลา 1 วัน ๆ ละ 2,800 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทําโปสเตอร์กิจกรรมการอบรม จํานวน 1 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานกิจกรรมการถอดบทเรียน จังหวัดละ 100 คน 4 จังหวัด จํานวน 1
มื้อ ๆ ละ 150 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
14,000
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11,200
28,000
40,000
11,200
18,000
15,000
1,880,720
(2) ค่าจ้างเหมา

1.1.3 ค่าวัสดุ

คําชี้แจง
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและทีมงานกิจกรรมการถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนจังหวัดละ 100
คน 4 จังหวัด
จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้วิทยากรกระบวนการเดินทางไปถอดบทเรียนทั้ง 4 จังหวัด จํานวน 1 คันๆ ละ 2,500 บาท
- ค่าที่พักของวิทยากรกระบวนการและทีมงานถอดบทเรียน จํานวน 10 คนๆละ 700 บาท จํานวน 3 คืน
- ค่าเช่าห้องประชุมสําหรับการถอดบทเรียน จํานวน 1 ห้อง 4 จังหวัด ห้องๆละ 10,000 บาทต่อวัน
- ค่าเช่าเหมารถตู้สําหรับทีมงานตรวจติดตามและประเมินผลเดินทางไป 4 จังหวัด จํานวน 1 คันๆ ละ 2,800 บาท
- ค่าที่พักของค่าที่พักของติดตาม และประเมินผลโครงการ จํานวน 10 คนๆละ 600 บาท จํานวน 3 คืน
- ค่าจ้างเหมาจัดทํารูปเล่มโครงการ จํานวน 50 เล่ม ๆละ 300 บาท

- ค่าจ้างเหมาในการสร้างฐานเรียนด้านการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 4 จังหวัด ๆ ละ 6 ฐาน ๆ ละ
960,000 40,000 บ.
ฐานเรียนรู้ 1)ปุ๋ยและน้ําหมัก 2)พืชผักอินทรีย์ 3)ปศุสัตว์อินทรีย์ 4)ประมงอินทรีย์ 5)การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
6)พลังงาน
855,000
31,000 - ค่าวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน 31,000 บาท
800,000 - ค่าวัสดุสําหรับการสร้างฐานเรียนด้านการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 4 จังหวัด ๆ ละ 200,000 บ.
24,000 - กระดานฟลิบชาร์ท จํานวน 5 แผ่น ๆ ละ 4,800 บาท
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ............
ชื่อโครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับความนิยม
หน่วยดําเนินการ : 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2) สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
3) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)
จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ า ง 1 (ปี 2561) และนโยบายของรั ฐ บาลเรื่ อ งการเพิ่ ม ศั กยภาพทางเศรษฐกิ จ และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ผลจากการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
ก่อให้เกิดการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจําเป็นที่จะเข้ามาบริหารจัดการควบคู่
กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
การดํา เนิน งานด้า นการท่องเที่ย วของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่าง 1 เน้น ความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อปรับแก้ระบบ/จัดระบบ
เศรษฐกิจ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกตามแบบ
ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็นเศรษฐกิจใหม่มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิด
ภายใน 5-6 ปี ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัต กรรม เปลี่ย นจากการขับ เคลื่อนภาคอุต สาหกรรมไปสู่ การขั บ เคลื่อ นด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้า งสรรค์
นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจาก Traditional
Services ไปสู่ High Value Services ซึ่งมีส่วนสําคัญในด้านการท่องเที่ยวที่จะนําเทคโนโลยีการท่องเที่ยวมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างแผนที่นําเที่ยวอัจฉริยะที่เกิดขึ้นนํามาสู่
การพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง ที่จะแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงสถานบริการอื่นๆ สิ่งอํานวยความสะดวกที่
อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยภาพยนตร์และ
สร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ให้มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
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มีการจัดสร้างถนนเพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ
จํานวนมากขึ้นในอนาคตต่อไป และเพื่อให้มีการพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์ ทําให้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมี
ความปลอดภัย สุขสบาย และสะอาด มีผลต่อเนื่องถึงภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด และความยั่งยืนตามแนวทาง
วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทั้งนี้ทรัพยากรต้นทุนทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัย
บุรินทร์) มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อันมีชื่อเสียงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
อันสวยงาม การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอม เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทตาเมือนธม การ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เช่น ท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมที่กระจายไปทั้ง 4 จังหวัด การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถ Chang International Circuit ใน
ระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลทางสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง พ.ศ. 2557–2559 มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 มีรายได้ 23,285.58 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.23 จํานวน
นักท่องเที่ยว 12,805,444 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 5.79 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจั งหวัด นครชัย บุริ น ทร์ เพื่อ สร้า งรายได้ ใ ห้เ กิ ด ขึ้น และกระจายไปยังชุม ชน จึงมีค วามจํา เป็ น ที่จ ะต้อ ง
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยตอบสนองกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ มี
ความสําคัญจําเป็นที่ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และแหล่งท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัดฯ การปรับปรุง
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่เริ่มมีความนิยม ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ได้รับความ
พึงพอใจในมาตรฐานการสัญจรทั้ง ทางบก และทางอากาศ การบริการเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ เช่น กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่ม
ร้านสินค้าที่ระลึก OTOP กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้ผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน เป็นการกระจายรายได้ให้กับ
ประชาชน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(1.2) สรุปสาระสําคัญ :
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
ด้วยภาวะการแข่งขันตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้น จึงต้องให้ความสําคัญกับ
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการกําหนดนโยบายพัฒนาต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้โดดเด่นและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่ง
นับเป็นโอกาสดีในการขยายการตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวภายในประเทศที่สูงขึ้น กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์จะต้องแข่งขันกับจังหวัดต่างๆ จึงต้องเตรียมความ
พร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน : มาก
มีความจําเป็นเร่งด่วนมากในการดําเนินโครงการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างรายได้ภาคบริการให้แก่ชุมชนและประชาชนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
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(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายวิธี
2. ประชาสัมพันธ์ให้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่าง
กว้างขวาง มุ่งเน้นเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ไปสู่ชุมชนและ
ประชาชนอย่างทั่วถึง
(2.2) สถานภาพโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดําเนินการโครงการ .....1.... ปี เริ่มต้นเดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ..2562..... สิ้นสุด
เดือน..กันยายน... พ.ศ ...2563....
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เช่น อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น).....
จังหวัดนครราสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย
:
3.1.1 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3.1.2 ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรท้องถิ่นต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์
3.1.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
3.1.4 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.1 ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
3.2.2 ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่น
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการตัวชี้วัด :
รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(4.2) ผลลัพธ์ :
1. กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีภาพลักษณ์ที่ดี สะท้อนถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและมี
เอกลักษณ์
2. นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นและมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยลุรินทร์
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างมีดุลยภาพอย่างยั่งยืน
(4.3) ผลกระทบ
เชิงบวก : จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(4) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัดเสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมสําคัญด้วย)
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กิจกรรมที่สําคัญ
ต.ค..-ธ.ค.62
1.พัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนําเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
นครชัยบุรินทร์
3.เทศกาลท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่
AEC (ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว Low Swason)
4.การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
นครชัยบุรินทร์-เฉินตู
5.การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
ชัยบุรินทร์ในการส่งเสริมธุรกิจการจัด
ทัวร์เพื่อเป็นรางวัล (Incantive) และ
ธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event
Business)
6.การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ (Korat Art olymic)
(Thailand biennale,Korat))



ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.มิ.ย.63


ก.ค.-ก.ย.63













(๕) วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๖) ของโครงการ จํานวน 78,000,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนําเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 3 เทศกาลท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่ AEC (ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Low
Swason)
กิจกรรมย่อยที่ 4 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์-เฉินตู
กิจกรรมย่อยที่ 5 การสร้างภาพลักาณ์ของกลุ่มจังหวัดชัยบุรินทร์ในการส่งเสริมธุรกิจการจัดทัวร์เพื่อเป็น
รางวัล(Incantive) และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event Business)
กิจกรรมย่อยที่ 6 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Korat Art olymic) (Thailand biennale,Korat)
(๗) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นทีด่ ําเนินการ
แล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................
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 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).............................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
•

•

เครื่องมือดําเนินการ




เทคนิคในการบริหารจัดการ 



มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(5) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : (6) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด
-
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับความนิยม
ผลผลิต : นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด
โครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินท 78,000,000
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กิจกรรมย่อยที่ 4.1 มัคคุเทศก์อัจฉริยะนําเที่ยวเส้นทางอารยธรรม
ขอมนครชัยบุรินทร์
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 เทศกาลภาพยนต์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ (ครั้ง
ที่ 3)
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

คําชี้แจง

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนําเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอมนครชัยบุรินทร์
1,500,000 1. ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทําแผ่นพับแผนที่นําเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอมนครชัยบุรินทร์
1,500,000 2. ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทําชุดสื่ออัจฉริยะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอมนครชัยบุรินทร์
2,000,000 3. ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นนําเที่ยวนําเส้นทางอารยธรรมขอมนครชัยบุรินทร์
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000 ค่าจ้างเหมาดําเนินโครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชินครชัยบุรินทร์นครชัยบุรินทร์
2,500,000 1. ค่าจ้างเหมาอบรมการสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(1) ค่าจ้างทีมผู้กํากับมืออาชีพอบรมและควบคุมการสร้างภาพยนตร์สั้นให้กับเยาวชนใน 4 จังหวัด
(4 จังหวัด x 587,500 บาท)
(2) ทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์สําหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกใน4จังหวัดๆละ 5 ทุน
(4 จังหวัด x 5 ทุน x 30,000 บาท)

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
2,500,000 2. ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
(1) ค่าเช่าสถานที่จัดกิจกรรมที่มีแอร์ 3 วัน (3 วัน x 100,000 บาท)
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(2) ค่าจ้างเหมาตกแต่งบูธ เวทีจัดกิจกรรม
(3) ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ในบริเวณงานด้วยวัสดุประดับศิลป์ในรูปแบบอัตลักษณ์นครชัยบุรินทร์
(4) ออกแบบและผลิตอุปกรณ์และวัสดุ พร้อมจัดนิทรรศการในรูปแบบนิทรรศการภาพยนตร์
5) ออกแบบพร้อมตกแต่งบูธแสดงผลงานภาพยนตร์ประกวดจํานวน 12 บูธ (12 บูธ x 30,000 บาท)
(6) ออกแบบและตกแต่งเวทีกลางงานพร้อมตกแต่งในรูปแบบการประกวดภาพยนตร์นครชัยบุรินทร์
(7) จัดทําสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ชุด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์
(8) ออกแบบและจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพยนตร์นครชัยบุรินทร์
(5,000 เล่ม x 15 บาท)
(9) ออกแบบและจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์นครชัยบุรินทร์ขนาด A2
(2,000 ชุด x 10 บาท)
(10) จ้างเหมาดารา/พิธีกร (ชายและหญิง) และจัดกิจกรรมในงาน (3 วัน x 20,000 บาท)
(11) จ้างเหมาจัดทําของที่ระลึกงานนิทรรศการภาพยนตร์นครชัยบุรินทร์ให้ผู้ร่วมงาน (2,000 ชิ้น x 100 บาท)
(12) เงินรางวัล
-เงินรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท รางวัลละ 50,000 บาท
-เงินรางวัลรองชนะเลิศลําดับที1่ จังหวัดละ 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท
(25,000 บาท x 4 รางวัล)
(13) เงินรางวัล
-เงินรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท รางวัลละ 50,000 บาท
-เงินรางวัลรองชนะเลิศลําดับที1่ จังหวัดละ 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท (25,000 บาท x 4
รางวัล)
-เงินรางวัลรองชนะเลิศลําดับที2่ จังหวัดละ 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท (15,000 บาท x 4 รางวัล)
เป็นเงิน 60,000 บาท

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
-เงินรางวัลชมเชย จังหวัดละ 2 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท (10,000 บาท x 8 รางวัล) เป็นเงิน 80,000
บาท
-เงินรางวัลชมเชย จังหวัดละ 2 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท (10,000 บาท x 8 รางวัล) เป็นเงิน 80,000
บาท
(14) ถ้วยรางวัล 17 ถ้วย เป็นเงิน 5,1000 บาท (17 รางวัล x 3,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 4.3 เทศกาลท่องเที่ยว นครชัยบุรินทร์สู่ AEC
(ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Low Season)

32,000,000

1. งบดําเนินงาน

32,000,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,000,000

1.1.1 ค่าตอบแทน
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1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

32,000,000
32,000,000

1.จัดกิจกรรมนครชัยบุรินทร์มาราธอน จํานวน 4 จังหวัด จังหวัดละ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท (จัด
จังหวัดละ 1 สนามเชื่อมโยง 4 จังหวัด)
2.จัดกิจกรรม "เทศกาลเที่ยวนครชัยบุรินทร์" จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 10,000,000 บาท
3.จัดกิจกรรม FAM TRIP นครชัยบุรินทร์ จํานวน 4 จังหวัด จังหวัดละ 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท (จัด
กิจกรรมจังหวัดละ 3 วัน 2 คืน : คณะจากต่างประเทศ/สื่อและบล็อกเกอร์ในและต่างประเทศ)
4.จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและปั่นจักรยาน “Tour of Nakornchaiburin” จํานวน 4 จังหวัด จังหวัดละ
2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 4.4 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์ เฉินตู

5,000,000

1. งบดําเนินงาน

5,000,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000

1.1.1 ค่าตอบแทน

255,500

19,500 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
48,000 ค่าวิทยากรไม่ใช่บุคลากรของรัฐ
140,000 ค่าล่ามแปลภาษา
20,000 ค่าพิธีกร
28,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1.1.2 ค่าใช้สอย

4,675,500

15,000

- ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่เตรียมจัดงาน

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทํางานเตรียมจัดงาน

31,500

- ค่าที่พักคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมจัดงาน

60,000

- ค่าพาหนะคณะทํางาน ตามระยะทาง

72,000

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ (ประชุม/จัดกิจกรรม)
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150,000

- ค่ารับรอง/ค่าพิธีการ /ค่าติดต่อประสานงานใน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์และเมืองเฉินตู

240,000 - ค่าการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 4 จังหวัด
80,000 - ค่าการแสดงในสถานศึกษา /แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
450,000 - ค่าการแสดงของเมืองเฉินตู
400,000 - ค่าสาธิตผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม นครชัยบุรินทร์-เฉินตู
350,000

- ค่าอาหารมื้อหลัก

50,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

525,000

- ค่าที่พักนักแสดง/เจ้าหน้าที่

875,000

- ค่ารับรองคณะนักแสดง/เจ้าหน้าที่จากเมืองเฉินตู

196,000

- ค่าพาหนะรับ-ส่งนักแสดง

300,000

- ค่านิทรรศการศิลปวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์- เฉินตู

45,000

- ค่าโล่

80,000

- ค่าสถานที/่ ห้องประชุมจัดแลกแลกเปลี่ยนในสถานศึกษาและสัญจรท่องเที่ยววิถีชุมชน

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
500,000

- ค่าเวที พร้อมประดับตกแต่ง เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ค่ากระแสไฟฟ้า จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์

เต็นท์
250,000 - ค่าประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว จัดพิมพ์สูจิบัตร บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทําวีดิทัศน์ โสตทัศนนูปกรณ์
1.1.3 ค่าวัสดุ

69,000

กิจกรรมย่อยที่ 4.5 การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ในการส่งเสริมธุรกิจการจัดทัวร์ เพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event Business)

4,000,000

1. งบดําเนินงาน

4,000,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
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1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

25,000

- ค่าวัสดุสํานักงาน

44,000

- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 4 จังหวัด

690,000
690,000
690,000

270,000 ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวนชั่งโมงละ 600 บาท รวม 150 ชั่วโมง จํานวน 3 คน
420,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มย่อย (ภาคปฏิบัต)ิ จํานวน ชั่วโมงละ 1,200 บาท รวม 175 ชั่วโมง

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,082,400
2,124,000

56,000 ค่าเช่าที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่จํานวน 4 ครั้งๆ ละ 2 คืนๆ ละ 5 ห้องๆละ 1,400 บาท
672,000 ค่าเช่าที่พักสําหรับผู้เข้าอบรมจํานวน 4 ครั้งๆละ 2 คืน ๆ ละ 60 ห้องๆละ 1,400 บาท
728,000 ค่าอาหารครบมื้อสําหรับผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ครั้งๆละ 2 วันๆละ 130 คนๆ 700 บาท
416,000 ค่าอาหารไม่ครบมื้อสําหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ครั้งๆละ 130 คนๆละ 2 วันๆละ 400 บาท
96,000 ค่ายานพาหนะสําหรับผู้เข้าอบรมจํานวน 480 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท
156,000 ค่าอาหารว่างสําหรับผู้รับการอบรม และเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ครั้งๆละ 130 คนๆละ 3 วันๆละ 2 ครั้งๆละ 50 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

800,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

158,400

800,000 ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศขนาด 52 ที่นั่งพร้อมพลขับและน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4 ครั้งๆละ 3 คันๆละ 17,000 บาท
21,600 ค่าจัดสถานที่อบรมจํานวน 4 ครั้งๆละ 5,400 บาท
12,000 ค่าสมุดผู้เข้าอบรมจํานวน 4 ครั้งๆละ 120 คน ๆ ละ 1 เล่มๆละ 25 บาท

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
4,800 ค่าปากกาผู้เข้าอบรมจํานวน 4 ครั้งๆละ 120 คน ๆ ละ 1 แท่งๆละ 10 บาท
72,000 ค่าเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 4 ครั้งๆละ 120 คน ๆ ละ 1 เล่มๆ 150 บาท
48,000 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร สําหรับผู้เข้าอบรมจํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 120 คน ๆ ละ 1 ใบ ๆ ละ 100 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ

227,600
20,000 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรับส่งเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท
87,600 ค่าวัสดุสํานักงานในการถอดองค์ความรู้

(1) วัสดุสํานักงาน

120,000 ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานสําหรับนักองเที่ยว จํานวน 4 ครั้งๆ 120 เล่ม ๆ 250 บาท (จํานวน 480 เล่ม)
กิจกรรมย่อยที่ 4.6 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Korat
Art Olympic (Thailand biennale,Korat)

27,000,000

1. งบดําเนินงาน

27,000,000
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1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,578,000
5,578,000
78,000 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ กรรมการ e-bidding จํานวน 20 ชุดๆละ 3,900 บาท
4,000,000 ค่าตอบแทนการศึกษาข้อมูล ทําแบบร่างผลงานเพื่อเตรียมการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 100 คน x 40,000 บาท
900,000 ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาระหว่างการศึกษาพื้นที่ของศิลปิน 30 คน x 15 วัน x 2,000 บาท
600,000 ค่าตอบแทนผู้ช่วยภัณฑารักษ์ชาวต่างประเทศ ระยะเวลา 10 เดือน (2 คน x 30,000 บาท x 10 เดือน)

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

21,412,000
492,000
75,000 ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่เ จํานวน 30 คนๆละ 10 ครั้งๆละ 250 บาท
30,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะทํางาน 30 คนๆละ 10 ครั้งๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท
75,000 ค่าที่พักคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ จํานวน 10 คนๆละ 10 คืนๆละ 750 บาท

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
240,000 ค่าพาหนะ คณะทํางานประชุม ตามระยะทาง จํานวน 30 คนๆละ 10 ครั้งๆละ 800 บาท
72,000 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ (ประชุม/จัดกิจกรรม)จํานวน 30 คนๆละ 10 วันๆละ 240 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,420,000
1,200,000 ค่าออกอากาศรายการทางสถานีโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ 30,000 บาท x 40 ครั้ง
500,000 ค่าผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 นาที จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ภาษา 100,000 บาท x 5 ภาษา
1,500,000 ค่าผลิตป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในกลุ่มจังหวัด 50 แห่ง x 30,000 บาท
ค่าจัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่ ผลิตโครงสร้างนิทรรศการ บอร์ดแสดงผลงาน แท่นวางผลงาน ระบบไฟฟ้า ระบบ
4,000,000 มัลติมีเดียของหอศิลป์ อาคารต้นกล้า และพิ้นที่ในกลุ่มจังหวัด
ค่าจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการโดยภัณฑารักษ์ ผู้แทนศิลปินไทย และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาองค์
1,000,000 ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย 200,000 บาท x 5 ครั้ง
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ค่าจัดงานแถลงข่าวโครงการ เชิญสื่อมวลชน ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า Press kit ค่าแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย
800,000 และประกาศรายชื่อศิลปินที่ได้รับคัดเลือก ณ จังหวัดนครราชสีมา
ค่าจ้างผู้ประสานงานโครงการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านศิลปะร่วมสมัย20,000 บาท x 12 เดือน x 5
1,200,000 คน
ค่าจ้างขนส่งผลงานประเภทศิลปะการจัดวางและอุปกรณ์ประกอบชิ้นงานจากประเทศต้นทางของศิลปิน - นครราชสีมา (ไป
1,220,000 - กลับ)
4,000,000 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากประเทศต้นทาง - กทม. (ไป - กลับ) ของศิลปินต่างประเทศ จํานวน 80 คน x 50,000 บาท
5,000,000 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 5 แห่งX 1,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน

500,000

ค่ารับรองชาวต่างประเทศ ผู้บริหารหอศิลป์ และเครือข่ายองค์กรศิลปะ 500 บาท x 100 คน x 10 ครั้ง

10,000
10,000

ค่าวัสดุสํานักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
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งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
1,648,600
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การส่งเสริมการเลี้ยงไหม
1,269,250
1.1.1) อบรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตรังไหมจําหน่าย
699,300
ศูนย์หม่อนไหมฌลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
**ถัวจ่ายทุกรายการ**
(ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูม)ิ
1. งบดําเนินงาน
699,300
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
699,300
1.1.1 ค่าตอบแทน
14,400
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
14,400 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน จํานวน 2 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง เป็นเงิน
1.1.2 ค่าใช้สอย
234,900
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
14,400 - ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน x 240 บาท x 20 วัน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
1,500 - ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม จํานวน 2 ป้าย ขนาด 2 x 3 เมตร
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
219,000
รุ่นที่ 1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม 3 วัน จํานวน 200 คน
90,000 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 200 คน x 150 บาท x 3 วัน เป็นเงิน
42,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ เป็นเงิน
14,000 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 200 คน x 70 บาท เป็นเงิน
รุ่นที่ 2 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ 3 วัน จํานวน 100 คน
45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน x 150 บาท x 3 วัน เป็นเงิน
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ เป็นเงิน
7,000 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 100 คน x 70 บาท เป็นเงิน

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
1.1.3 ค่าวัสดุ
450,000
(1) วัสดุสํานักงาน
20,000
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10,000
(9) วัสดุสนามและการฝึก
120,000
(14) วัสดุการเกษตร
300,000
1.1.2) ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหม
พันธุ์ไทยลูกผสม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์

คําชี้แจง

- ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4, หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
- น้ํามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ จํานวน 300 คน x 400 บาท เป็นเงิน
- ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน 300 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน
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1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

233,000
233,000
233,000
73,000
73,000

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(9) วัสดุสนามและการฝึก
(14) วัสดุการเกษตร

ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสม 3 วัน จํานวน 100 คน
45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน x 150 บาท x 3 วัน เป็นเงิน
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ เป็นเงิน
7,000 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 100 คน x 70 บาท เป็นเงิน
160,000
10,000 - ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4, หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
10,000 - น้ํามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
40,000 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ จํานวน 100 คน x 400 บาท เป็นเงิน
100,000 - ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน 100 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน

ศูนย์หม่อนไหมฌลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
**ถัวจ่ายทุกรายการ**

หน่วย : บาท
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งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
1.1.3 ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม(อุตสาหกรรม)
(ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์)
336,950
1. งบดําเนินงาน
336,950
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
336,950
1.1.1 ค่าตอบแทน
21,600
1.1.2 ค่าใช้สอย
58,650
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
27,600
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
(1.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
750
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
30,300

คําชี้แจง

******สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ******

- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน 1 รุ่นๆละ 3 วันๆละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท

- เบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน จํานวน 3 คนๆละ 30 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท
- ค่าเช่าที่พักสําหรับวิทยากร จํานวน 1 คน พักค้าง 2 วันๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าพาหนะสําหรับวิทยากร เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม จํานวน 1 ป้าย ขนาด 2 x 3 เมตร

- อบรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตรังไหมอุตสาหกรรม 3 วัน จํานวน 30 คน
13,500 1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน x 150 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 13,500 บาท
6,300 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ เป็นเงิน 6,300 บาท
10,500 3. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม 30 เล่มๆละ 300 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
- สมุด 30 เล่มๆละ 10 บาท เป็นเงิน 300 บาท
- ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 30 ด้ามๆละ 5 บาท เป็นเงิน 150 บาท
- ไม้บรรทัด 30 อันๆละ 15 บาท เป็นเงิน 450 บาท
- แฟ้มเอกสารขนาด A4 30 แฟ้มๆละ 20 บาท เป็นเงิน 600 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) วัสดุสนามและการฝึก

256,700
15,000 - น้ํามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นเงิน 15,000 บาท
1,700 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ
1. ยาโรยตัวไหม จํานวน 10 กิโลกรัมๆละ 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถ้ามี)

คําชี้แจง
2. ปูนขาว จํานวน 20 กิโลกรัมๆละ10 บาท เป็นเงิน 200 บาท
3. คลอรีนผง จํานวน 10 กิโลกรัมๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร
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กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การบริหารจัดการแปลงหม่อน
1.2.1) อบรมการบริหารจัดการน้ําในแปลงหม่อน และการ
บริหารจัดการแปลงหม่อนเพิ่มเพิ่มผลผลิต ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิ
มพระเกี
รติฯ ชัยภูมิ
1. งบดํ
าเนินยงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(9) วัสดุสนามและการฝึก

240,000 1. ตาข่ายไนล่อน ขนาด 1.5 เมตร x 30 หลา จํานวน 60 ชิ้นๆละ 900 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
2. กรรไกรตัดกิ่งหม่อนชนิดมือเดียว จํานวน 30 ด้ามๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 จํานวน 60 กระสอบๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
4. จ่อลวด จํานวน 300 อันๆละ 220 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท
379,350
247,350
ศูนย์หม่อนไหมฌลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
**ถัวจ่ายทุกรายการ**
247,350
247,350
3,600
3,600 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จํานวน 1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง เป็นเงิน
73,750
750 - ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม จํานวน 1 ป้าย ขนาด 2 x 3 เมตร
73,000
ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ําในแปลงหม่อนและการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต 3 วัน จํานวน 100 คน
45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน x 150 บาท x 3 วัน เป็นเงิน
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ เป็นเงิน
7,000 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 100 คน x 70 บาท เป็นเงิน
170,000
10,000 - ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4, หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
10,000 - น้ํามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
50,000 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ จํานวน 100 คน x 500 บาท เป็นเงิน

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(14) วัสดุการเกษตร
100,000 - ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน 100 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน
1.2.2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ําในแปลง
หม่อนและการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต
(ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์)
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1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(9) วัสดุสนามและการฝึก
(14) วัสดุการเกษตร

132,000
132,000
132,000
-

ศูนย์หม่อนไหมฌลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
**ถัวจ่ายทุกรายการ**

36,500
36,500
ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการน้ําในแปลงหม่อนและการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต 3 วัน จํานวน 50 คน
22,500 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน x 150 บาท x 3 วัน เป็นเงิน
10,500 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ เป็นเงิน
3,500 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 50 คน x 70 บาท เป็นเงิน
95,500
10,500 - ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ เอ 4, หมึกปริ้น และอื่นๆ เป็นต้น
10,000 - น้ํามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
25,000 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ จํานวน 50 คน x 500 บาท เป็นเงิน
50,000 - ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน 50 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ.........
ชื่อโครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
วงเงิน 1,648,600 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมครบวงจร
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชัยภูม,ิ บุรีรัมย์,สุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผูป้ ระสานงานโครงการ
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรนันท์ พิจารโชติ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
2. นางสาวลําแพน สารจันทึก ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวเยาวมาลย์ พลหนองหลวง ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานที่ติดต่อ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชัยภูมิ
190 หมู่ 17 ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044–811599
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีนโยบายที่เป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา
และเป็น การสร้า งความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาการเกษตรในช่ว งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามวิสัยทัศน์ “ ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาด
นําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุริน ทร์ ตํา แหน่งการพัฒ นาที่ดีเ ด่น ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล่า ง 1 คือ เป็น แหล่ง
ผลิตภัณฑ์ไหมในระดับประเทศ มีเกษตรกร 36,343 ราย พื้นที่ปลูกหม่อน 20,130 ไร่ ผลผลิตรังไหม 238.25 ตัน/
ปี ผลผลิตเส้นไหม 25 ตัน/ปี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 5,593 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สินค้าและบริการด้านหม่อนไหมได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
อาเซียน จึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการกระตุ้นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมให้เกิด
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การพัฒนาตนเองของกลุ
ฒนาตนเองของกลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหม ทั้งกลุ่มต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยการนํานวัตกรรมมาเชื่อมต่อ
การพัฒนาและบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมให้เกิด
รายได้เ พิ่มมากขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงเพื่อแก้ ไขปัญ หาความยากจน
หาความยากจน ลดต้น ทุน การผลิต และนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านหม่อนไหมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.สมคิ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ขัขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : Thailand 4.0 in the Making” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2561 รัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศใน 2 ประการ คือ ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับรายได้ของประชาชน การทําสองสิ่งได้นี้หัวใจอยู่ที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง
ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ใต้ ได้พัฒนามาด้วยสิ่งนี้ ขณะที่ไทยต้องตอบคําถามให้ได้ว่ามีทั้งทรัพยากรและ
คน แต่ยังสู้ประเทศเหล่านั้นไม่ได้ ยังผลิตสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ํา รายได้เกษตรกร 20-30 ล้านคน อยู่ได้ด้วยการ
ขายสิ น ค้ า เกษตรที่ ไ ม่ มี มู ล ค่ า ไม่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ดั ง นั้ น รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ
ง ยิ่ ง ในการนํ า วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ พาชาติก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศ
รายได้สูง โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ เพื่อนําไทยสู่
ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากการสร้างความสามารถในการแข่
งความสามารถในการแข่งขันแล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นต้องช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกระดับและทุกพื้นที่ในประเทศ ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ทั้งกลุ่มเกษตรกรและคนทั่วไปในสังคม โดยต้องนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปช่วยเหลือคนในทุกระดับ
และทํา ให้เ ห็น ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ ในชีวิ ต ประจํา วั น และสร้า งประโยชน์ ของประชาชนได้ เช่ น
เกษตรกรต้องนําเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต คาดการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต
ได้ (ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
จากข้อมูลกําไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณ
ลูกโซ่ (รายกลุ่มจังหวัด) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศศ. 2559 พบว่า กําไรสุทธิ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด อยู่ในลําดับที่ 4 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2558 คิดเป็นร้อยละ 15.97 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กําไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่ (รายกลุ่มจังหวัด)
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
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ผ้าไหมเป็นหนึ่งในสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในปี พ.ศ. 2559 ตลาด
ผ้าไหมไทยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี และมีมูลค่าการส่งออกถึง 496,499,291 บาท ถึงแม้ว่า
ผ้าไหมจะมีราคาสูงแต่ยังเป็นที่นิยมเพราะมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ ดังนั้นผู้ผลิตควรดํารงรักษาลวดลาย
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อขยายกลุ่มของผู้บริโภคให้มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผ้าไหมคือ คุณภาพของผ้าไหม ซึ่งประเภทของเส้นไหมที่นิยม
มากที่สุดคือ เส้นไหมพันธุ์พื้นเมือง (อรทัย สายสะอาด และคณะ. 2557: 63) อาชีพทอผ้าไหมกระจายอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย แต่ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิริพร บุญชู และ นันทวรรณ
รักพงษ์. 2555: 6) เนื่องจากชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์การทอผ้าไหม
ภูมิปัญญาอีสานที่สร้างสรรค์เหล่านี้นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ผ่านการสั่งสม การถ่ายทอดและการ
สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ทําให้ชุมชนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งยังคงมีการทอผ้าไหมเป็น
วิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม มีจํานวน 37,828 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.93 โดยมีพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 7.94 มีผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม มีจํานวน 20,872 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.82 มีมูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม มีจํานวน 209,489,200 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.61 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและรายได้จากเส้นไหม
รายการ
พื้นที่ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม (ไร่)
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย)
ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม
(ราย)
ผลผลิตเส้นไหม (กก./ปี)
ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท)

2556
23,567.20
31,672
28,848

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
20,517.20
16,780
19,414
30,249
64,817
3 ,350
25,391
25,381
19,181

20,956
37,828
20,872

261,848
1,250

203,848
1,250

208,029
1,600

134,676
1,550

141,586
1,640

355,992,400

288,218,600

256,368,800

191,126,300

209,489,200

2560

ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ
เมื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมทอมือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 พบว่า ผลิตภัณฑ์ทําจากไหมพื้นเมือง ส่วนใหญ่ผ้าย้อมสีธรรมชาติ สีไม่ตก วัตถุดิบสําหรับการผลิต
บางส่วนสามารถหาได้จากท้องถิ่น สินค้ามีชื่อเสียงด้านคุณภาพ ผู้ผลิตมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ผลิตผ้า ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ ขาดการนําด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการผลิตในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับต้นทาง หมายถึง การบริหารจัดการการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมซึ่งพบว่า ขาดการบริหาร
จัดการน้ําสําหรับการปลูกหม่อนส่งผลให้ผลิตเส้นไหมได้เฉลี่ย 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่และส่วนใหญ่ผลิตใบ
หม่อนได้เฉพาะฤดูฝน รวมทั้งขาดบริหารจัดการการส่งเสริมการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหม ซึ่งส่งผลให้ใบหม่อน
มีคุณภาพต่ํา ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของหนอมไหมและรังไหม
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2. ระดับกลางทาง หมายถึง การผลิตเส้นไหม ผ้าไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมและผ้าไหม
ซึ่งพบว่า การขาดการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผ้าไหม เมื่อพิจารณาภาพรวมปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน พบว่าเกิดจากความไม่จริงจังในการพัฒนาของคนในกลุ่ม OTOP
(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ. 2552) สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นนวัตกรรมมี
จํานวนน้อย ส่วนใหญ่เกิดจากการลอก เลียนแบบกัน ปัญหาที่สําคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต และการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน คือปัญหาด้านการผลิต ปัญหาการขาดเทคโนโลยีการ
ผลิต และ ไม่มีทักษะการผลิต (ชิโนรส ละอองวรรณ. 2549; ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. 2551: 46-55; มานพ ชุ่มอุ่น.
2555: 164; ศิริพร เบญจมาศ. 2553: 49; และ ศิริวรรณ ศิริรักวงษา. 2551: 54-56) จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นสามารถสรุปปัญหาสําคัญของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ทอผ้าไหมทอมือ คือ ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ซึ่งมี
สาเหตุมาจากขาดการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ และเมื่อโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนสู่การผลิตผ้าเพื่อการค้า จําเป็นต้องมีกระบวนการผลิตอย่าง
ครบวงจร มีระบบการบริหารจัดการ โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณ คุณภาพและราคาที่ได้
มาตรฐาน มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลาย (วีระ พันธ์สุวรรณ. 2553: 417) ดังนั้นจึงต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคและการเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผ้าไหม
3. ระดับปลายทาง หมายถึง ด้านการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและตลาด ซึ่งพบว่า ขาดการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม เมื่อพิจารณารายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในภาพรวมของกลุ่ม
จังหวัด ฯ ในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 6,705.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.62 แต่
พบว่าจังหวัดชัยภูมิมีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมลดลง และจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)

กลุ่มจังหวัดฯ

2556
4,961.77

2557
4,374.22

2558
5,593

2559
6,409.58

2560
6,705.95

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2559 2660
14.61 4.62

นครราชสีมา

3,535.55

2,853.91

3,624.99

4,291.53

4,424.02

18.39

3.09

ชัยภูมิ

506.98

597.52

758.32

674.71

600.71

-11.03

-10.97

บุรีรัมย์

416.16

404.27

506.97

576.77

577.00

13.77

0.04

สุรินทร์

503.08

518.52

702.46

866.57

1,104.22

23.36

27.42

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2559
เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 พบว่า มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาโครงการที่ผ่าน
มาพบว่าส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการตลาด เช่น โครงการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ดังนั้นหากต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับรายได้ของประชาชน จําเป็นอย่างยิ่งต้องนํา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมมาใช้ ในการพัฒ นาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จ ากไหมบนพื้นฐานของการ
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รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม และการพัฒนานวัตกรรมสืบสานเผยแพร่ภูมิปัญญา
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ควบคู่ไปกับการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
การยกระดับ ผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร เป็นการบูรณาการทํา งานร่ว มกัน ในหลายหน่วยงาน เพื่อ
พัฒนาวัตถุดิบของกลุ่มต้นน้ํา โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ผลิตรังไหม เส้นไหม หัตถกรรมไหม
หัตถอุตสาหกรรมและผ้าไหมให้ได้รับความรู้ในการผลิตรังไหม เส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ.8000-2555 และการ
ผลิตผ้าไหมให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานมาตรฐาน มผช. และมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและพัฒนาเส้นไหมเหลืองของประเทศไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดต้นทุนในการผลิตผ้าไหม
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตรังไหม เส้นไหม
ผ้าไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในขบวนการผลิตให้มีรูปแบบที่มีเ อกลักษณ์ของตนเอง ระบบตลาดและเป็น แหล่งผลิตเส้น ไหม
หั ต ถกรรม เส้ น ไหมหั ต ถอุ ต สาหกรรม และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหม่ อ นและไหม คุ ณ ภาพดี ข องภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคอาเซียน
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรของประเทศไทยและภูมิภาคยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็น ผลมาจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่ง ไม่ส ามารถผลิต และการแปรรูป ผลผลิตให้ได้ป ริมาณและ
คุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของรายได้จากคนในภาคการเกษตรและภาคผลิต
อื่นมาก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การอพยพย้ายถิ่น ความ
ยุ่งยากและซับซ้อนในกระบวนการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไหม การสาวไหม การตีเกลียวเส้นไหม การ
ควบเกลียวเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม การค้นหูกเส้นไหม การกรอเส้นไหม การย้อมสีเส้นไหม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหมต่ํา รวมทั้งขาดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม กระบวนการผลิตที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพการผลิตผ้าไหมต่ําลง นําไปสู่ต้นทุนการผลิตผ้าไหมสูงขึ้น
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วนมาก วัตถุดิบที่จําเป็นต่อการเลี้ยงไหมเพื่อ
ผลิตรังไหม เส้นไหมที่มีคุณภาพส่งต่อขบวนการผลิตกลางทางและปลายทางที่จะทําให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิด
มูลค่าเพิ่มขึ้น และสอดคล้องต่อความต้องการรวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับ
อาเซียน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อนสําหรับเลี้ยงไหม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมเพื่อการจําหน่ายรังและผลิตเส้นไหม
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่ดูแลรับผิตชอบโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
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(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตหม่อนไหม ผู้ประกอบการ ประชาชน
ทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย : เกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ม เครื อ ข่า ยผู้ผ ลิ ต หม่ อนไหม ผู้ป ระกอบการ
ประชาชนทั่วไป
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ: การเพิ่มคุณภาพเปลือกรังไหม เท่ากับ 18%
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. การส่งเสริมการลี้ยงไหมพันธุ์ดี
1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จํานวน 300 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จํานวน 100 ราย สามารถบริหารจัดการการเลี้ยงไหมพันธุ์ดีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการเลี้ยงไหมได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 2. การบริหารจัดการแปลงหม่อน
1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จํานวน 300 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะ การปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จํานวน 100 ราย สามารถบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตใบหม่อนสําหรับเลี้ยงไหมได้ไม่น้อยกว่า 3,500 - 4,000 กิโลกรัมต่อไร่
(4.2) ผลผลิต
1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จํานวน 400 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะการลี้ยงไหมพันธุ์ดี พร้อม
ทั้งมีนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัตถุดิบ รังไหม เส้นไหม ให้มีคุณภาพ
2) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จํานวน 400 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะ การปลูกหม่อนการเลี้ยง
ไหม พร้อมทั้งมีนวัตกรรมความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการพัฒนาวัตถุดิบ รังไหม เส้นไหม ให้มีคุณภาพ
(4.3) ผลลัพธ์ : เกษตร กลุ่มเกษตรกร มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาวัตถุดิบ ใบหม่อน รังไหม
เส้นไหม ที่มีมาตรฐานรองรับ
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีมูลค่าการ
จําหน่ายเพิ่มมากขึ้นและทําให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ผลิตผ้าไหม ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : (5) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมสําคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63

กิจกรรมที่สําคัญ

1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กิจกรรมย่อย 1. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63

กิจกรรมที่สําคัญ

แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) ดําเนินการอบรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไหม
เช่น การจัดการโรงเรือนเลี้ยงไหมการเพื่อผลิตรังไหม
จําหน่าย
4) การดําเนินการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี
5) การติดตาม การให้คําปรึกษา และประเมินผล
การดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย 2. การบริหารจัดการแปลงหม่อน
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) ดําเนินการอบรมการบริหารจัดการน้ําในแปลง
หม่ อ นและการบริ ห ารจั ด การแปลงหม่ อ นเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิต
4) การดําเนินการบริหารจัดการแปลงหม่อน
5) การติดตาม การให้คําปรึกษา และประเมินผล
การดําเนินโครงการ
(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง







 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จํานวน 1,648,600 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ
1,648,600
1,648,600
39,600
476,800
1,132,200

- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

-
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เงินนอกงบประมาณ

-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดํา เนิน การได้ทัน ที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนิน การหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดําเนินการ
 มี พร้อมดําเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ส่งต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นผู้ดําเนินการกํากับดูแลร่วมกับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบของจังหวัดต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 : นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
23,336,100
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้า
10,000,000
ไหมนครชัยบุรินทร์
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1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(10) ค่าอาหารสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน

คําชี้แจง

10,000,000
10,000,000
115,500 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
571,200 ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ , ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี
1,044,400 ค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับเก็บข้อมูล/ค่าที่พักสําหรับเก็บข้อมูล/ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที/่ ค่าพาหนะสําหรับวิทยากร/ค่าที่พัก
สําหรับวิทยากร
4,268,000 ค่าจ้างเหมาเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
1 ค่าจ้างเหมารถเพื่อเก็บข้อมูล
2 ค่าจ้างเหมาออกแบบขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วน
3 ค่าจ้างเหมารถสําหรับขนย้ายนวัตกรรม
4 ค่าจ้างทําคู่มือฝึกอบรมและเอกสารบันทึกข้อมูล
5 ค่าจ้างผู้ช่วยสําหรับจัดเตรียมเอกสาร
60,000 ค่ารับรองวิทยากร
56,000 ค่าอาหารสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
69,900 วัสดุสํานักงาน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(6) วัสดุก่อสร้าง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฟอกย้อมสี
ธรรมชาติ
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
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1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
3,619,000 ค่าวัสดุสําหรับพัฒนาเครื่องมือ
196,000 ค่าสถานที่และสื่อโสต
500,000

คําชี้แจง

จัดฝึกอบรม ฯ จํานวน 2 วัน
ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ ประกอบด้วย
48,000 1.ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอบรม
- วิทยากรเอกชน (บรรยาย) จํานวน 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
- วิทยากรภาครัฐ (บรรยาย) จํานวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
- วิทยาการเอกชน (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม) จํานวน 24 ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท
- วิทยากรภาครัฐ (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม) จํานวน 24 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท
-ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
107,500 1. ค่าเช่าที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 100 คนๆละ 1 คืนๆละ 450 บาท
2. ค่าพาหนะ สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 100 คนๆละ 500 บาท (ถัวเฉลี่ยไป-กลับ)
3. ค่าพาหนะ สําหรับวิทยากรเอกชน จํานวน 5 คนๆละ 2,500 บาท (ไป-กลับ)
4.ค่าอาหาร สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 100 คนๆละ 3 มื้อๆละ 280 บาท (จํานวน 2 วัน)
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้ข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท
316,500 ค่าจ้างเหมาบริการ
1. ดําเนินการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม จํานวน 60 ราย ประเภทผ้าฝ้าย/ด้าย
จํานวน 40 ราย ตามความต้องการและศักยภาพของกลุ่ม ด้านการย้อมสีธรรมชาติ
การออกแบบลาย การแปรรูป การออกแบบตราสินค้า เรื่องราวผลิตภัณฑ์ การจัดทําของฝากของที่ระลึก
2. การจัดทําต้นแบบตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า
3. จํานวน 100 ผลิตภัณฑ์ๆละ 3,165 บาท
ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ ประกอบด้วย

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมด้วยเครื่องสาว
ไหมปรับปรุงชนิดเข้าเหล่ง
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
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1.1.3 ค่าวัสดุ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
28000 1.ค่าวัสดุสํานักงาน เฉลี่ยคนละ 280 บาท
836,100

คําชี้แจง

ศูนย์หม่อนไหมฌลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และ ศูนย์หม่อนไหมฌลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ

**ถัวจ่ายทุกรายการ**
836,100
836,100
162,100
1,500
750 - ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม จํานวน 1 ป้าย ขนาด 2 x 3 เมตร (ศมม.นครราชสีมา)
750 - ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม จํานวน 1 ป้าย ขนาด 2 x 3 เมตร (ศมม.ชัยภูม)ิ
160,600
73,000 1. ถ่ายทอดความรู้การสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้าเหล่ง 3 วัน จํานวน 100 คน (ศมม.นครราชสีมา)
45,000 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน x 150 บาท x 3 วัน
21,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ
7,000 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 100 คน x 70 บาท
87,600 2. ถ่ายทอดความรู้เพิ่มศักยภาพการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้าเหล่งติดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 วัน จํานวน
120 คน (ศมม.ชัยภูม)ิ
54,000 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 120 คน x 150 บาท x 3 วัน
25,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 120 คน x 35 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ
8,400 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 120 คน x 70 บาท
674,000
30,000
20,000 ศมม.นครราชสีมา

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(9) วัสดุสนามและการฝึก

(14) วัสดุการเกษตร
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กิจกรรมย่อยที่ 2.4 : การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม (Knowledge &
Development of textile finishing process formulation for Height
Value
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

- น้ํามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ศมม.ชั
ยภูมิ
10,000
- น้ํามันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
88,000
40,000 ศมม.นครราชสีมา
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ จํานวน 100 คน x 400 บาท
48,000 ศมม.ชัยภูมิ
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ จํานวน 120 คน x 400 บาท
556,000
100,000 ศมม.นครราชสีมา
- ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน 100 คน x 1,000 บาท
456,000 ศมม.ชัยภูมิ
- ค่าวัสดุประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน 120 คน x 3,800 บาท
4,000,000

4,000,000
1,056,000

1,056,000
1.ประชุมเพื่อประชาพิจารณ์โครงการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 20 กลุ่ม
96,000 -ค่าวิทยากรภายนอก 2 คน x 20 วัน x 4 ชั่วโมง x 1,200 บาท เป็นเงิน
192,000 บาท
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์และการตกแต่งผ้าสําเร็จในพื้นที่
960,000 -ค่าวิทยากรภายนอก 2 คน x 5 วัน x 4 ชั่วโมง x 1,200 บาท ( จํานวน 20 กลุ่ม/5วัน) เป็นเงิน

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง
960,000 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
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(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) วัสดุสํานักงาน
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
(4) วัสดุสนามและการฝึก
(5) วัสดุการเกษตร
(6)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

630,560
150,560 1.ประชุมเพื่อประชาพิจารณ์โครงการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 20 กลุ่ม
80,000 -ค่าพาหนะวิทยากร ไปกลับ 2 คน x 1000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
10,560 -เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่จํานวน 2 คนๆละ 240 บาท จํานวน 22 วัน เป็นเงิน
30,000 -ค่าที่พักวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 750 บาท จํานวน 22 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
30,000 -ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คนๆ ละ 750 บาท จํานวน 8 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
270,560 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์และการตกแต่งผ้าสําเร็จในพื้นที่
80,000 -ค่าพาหนะวิทยากร ไปกลับ 2 คน x 1000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
10,560 -เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่จํานวน 2 คนๆละ 240 บาท จํานวน 22 วัน เป็นเงิน
150,000 -ค่าที่พักวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 750 บาท จํานวน 22 วัน เป็นเงิน
30,000 -ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คนๆ ละ 750 บาท จํานวน 8 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท
480,000
80,000 1.ประชุมเพื่อประชาพิจารณ์โครงการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 20 กลุ่ม
52,000 -ค่าอาหาร 400 คน x 1 วัน x 130 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
28,000 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน x 2 มื้อ x 35 บาท
400,000 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์และการตกแต่งผ้าสําเร็จในพื้นที่
260,000 -ค่าอาหาร 400 คน x 1 วัน x 130 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
140,000 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 คน x 2 มื้อ x 35 บาท
2,313,440
160,000 - น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
100,000 - ใช้สําหรับเตรียมเอกสารสําหรับขออนุมัติโครงการ รายงานผลการดําเนินงาน เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ A4 เป็นต้น
53,440 เช่น หมึกพิมพ์ เป็นต้น
800,000 ค่าวัสดุฝึกอบรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้การตกแต่งสําเร็จ เช่น ทําให้ผ้านุ่ม และหอม (จํานวน 400 คนๆละ 2000 บาท)
600,000 ค่าผ้าไหมสําหรับฝึกปฏิบัติสําหรับเกษตรกรจํานวน 400 คน (20 กลุ่ม)
600,000 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธ์โครงการในรูป
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที2่ .5: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บรรจุภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คําชี้แจง

8,000,000

3,256,780
677,580 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันละ 7 ชั่วโมง / 9 วัน / 8 คน

24,000 ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ 400 บาท 10 คน 6 ครั้ง

2,555,200 ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมจํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 คน ชั่วโมงละ 1,200 บาท ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
4,009,800
1,028,400
92,160
80,640
78,000
259,200
230,400
248,000
200,000
450,000
200,000
150,000
100,000

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 4 คนๆ ละ 320 บาท กิจกรรมละ 3 วัน 6 กิจกรรม ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักึกษาจ้างงาน 4 คนๆ ละ 280 บาท กิจกรรมละ 3 วัน 6 กิจกรรม ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ค่าเดินทางวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทีมละ 3,250 / วัน ในการอบรมจํานวน 3 กิจกรรม ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ค่าที่พักวิทยากร 2,400 / คืน กิจกรรม ๆ ละ คืน 3 คน ในการอบรมจํานวน 3 กิจกรรม ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 1,600 / คืน กิจกรรม ๆ ละ 3 คืน 8 คน ในการอบรมจํานวน 3 กิจกรรม ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 800 บาท 60 คน / คืน ในการอบรมจํานวน 3 กิจกรรม ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ค่าสถานที่และสื่อโสต ทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ค่าจัดทําคู่มือการจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ 40 ต้นแบบ ๆ ละ 5,000 บาท
ค่าจัดทํา Content Digital File Best Case 10 ราย ๆ ละ 15,000 บาท
ค่าจัดทําแคตตาล๊อกในรูปเสมือนจริง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(8) ค่ารับรองและพิธีการ
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
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งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
100,000
534,000
90,000
72,000
72,000
25,000
733,420
250,000
75,000
75,000
100,000
150,000
83,420

คําชี้แจง
ค่าจัดทํา Marketing Tool
ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 250 บาท 3 กิจกรรม ๆ 2 วันละ จํานวน 60 คน
ค่าอาหารเย็น มื้อละ 200 บาท 3 กิจกรรม ๆ 2 วันละ จํานวน 60 คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 4 มื้อละ 50 บาท 3 กิจกรรม ๆ 2 วันละ จํานวน 60 คน
ค่ารับรองวิทยากรและพิธีการ

ค่าเอกสารการอบรม จํานวน 4 จังหวัดๆ ละ 6 ครั้ง
ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 จังหวัดๆ ละ 6 ครั้ง
ค่าน้ํามันเชื้อเพลงในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 จังหวัดๆ ละ 6 ครั้ง จํานวน 4 จังหวัด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ภาคปฏิบัติ

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุสนามและการฝึก
หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จําเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ ………
ชื่อโครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
วงเงิน : 23,336,100 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถั่น)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมครบวงจร
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผูป้ ระสานงานโครงการ
1. ผูป้ ระสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตําแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
2. ผูป้ ระสานงาน : นางชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ
นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-214102
3. ผูป้ ระสานงาน : นางสาวนุรี อาญาเมือง ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์
213 หมู่ 2 ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-689008
4. ผูป้ ระสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล
สถานที่ติดต่อ : เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 044-224872
5. ผูป้ ระสานงาน : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
1159 ถนนเขากระโดง ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-666512
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ “ความมั่นคง
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มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูป การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกําลังของทุกภาคส่วนภายใต้
แนวคิด ประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและ
ระดับโลก ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทําน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสําคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการ (สุวิทย์ เมษินทรีย.์ 2559)
กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง (High Income Country) โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์
ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เป็นต้น รวมทั้งการสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากใน
ชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการทําธุรกิจ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 (สุด
ปฐพี เวียงสี. 2559)
จากวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้พ้นจากอุปสรรคการ
แข่งขันที่เคยประสบมาในอดีต โดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยได้เปรียบประเทศอื่น ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็น
ธุรกิจรากฐานของประเทศ จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นั้น ทําให้เกิดคู่แข่ง
และสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าที่มี
คุณภาพต่ํา ต้นทุนต่ําหรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ง่ายจะรุกเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศได้มากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นธุรกิจชุมชนขนาดเล็กที่
ยังขาดความเข้มแข็งในการต่อสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทําให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับตัวรับการแข่งขันที่รุนแรง (ธันยมัย เจียรกุล. 2557: 178) ดังนั้นประเทศไทยควรให้ความสําคัญกับกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของธุรกิจ แนวทางหนึ่งที่สามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ การเพิ่มศักยภาพ
โดยการใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ของตนเองและขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ผ่านกลไกของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้า งรายได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลตั้งเป้าหมาย
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 100,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นรายได้จํานวนมากสําหรับประเทศไทย ดังนั้น
ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องหาแนวทางการพัฒนากลุ่มต่างๆ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ (ธันยมัย เจียร
กุล. 2557: 179) การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนั้นจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถการใช้ทุนมนุษย์
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ทุนกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการ (Value Creation) และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งรวมกันเรียกว่าผลิตภาพการผลิตถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญของ
การแข่งขัน (Porter M. E. 1990)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ขับเคลื่อน Thailand 4.0
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : Thailand 4.0 in the Making” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2561 รัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศใน 2 ประการ คือ ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับรายได้ของประชาชน การทําสองสิ่งได้นี้หัวใจอยู่ทกี่ ารพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง
ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้พัฒนามาด้วยสิ่งนี้ ขณะที่ไทยต้องตอบคําถามให้ได้ว่ามีทั้งทรัพยากร
และคน แต่ยังสู้ประเทศเหล่านั้นไม่ได้ ยังผลิตสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ํา รายได้เกษตรกร 20-30 ล้านคน อยู่ได้
ด้วยการขายสินค้าเกษตรที่ไม่มีมูลค่า ไม่เพิ่มมูลค่า ดังนั้นรัฐบาลได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการนําวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ พาชาติก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศ
รายได้สูง โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ เพื่อนําไทยสู่
ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากการสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นต้องช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกระดับและทุกพื้นที่ในประเทศ ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น ทั้งกลุ่มเกษตรกรและคนทั่วไปในสังคม โดยต้องนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปช่วยเหลือคนในทุก
ระดับ และทําให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในชีวิตประจําวันและสร้างประโยชน์ของประชาชนได้ เช่น
เกษตรกรต้องนําเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต คาดการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต
ได้ (ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
จากข้อมูลกําไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบ
ปริมาณลูกโซ่ (รายกลุ่มจังหวัด) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า
กําไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด อยู่ในลําดับที่ 4 เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 15.97 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กําไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่ (รายกลุ่มจังหวัด)
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
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ผ้าไหมเป็นหนึ่งในสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในปี พ.ศ. 2559
ตลาดผ้าไหมไทยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี และมีมูลค่าการส่งออกถึง 496,499,291 บาท
ถึงแม้ว่าผ้าไหมจะมีราคาสูงแต่ยังเป็นที่นิยมเพราะมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ ดังนั้นผู้ผลิตควรดํารงรักษา
ลวดลายเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อขยายกลุ่มของ
ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผ้าไหมคือ คุณภาพของผ้าไหม ซึ่งประเภท
ของเส้นไหมที่นิยมมากที่สุดคือ เส้นไหมพันธุ์พื้นเมือง (อรทัย สายสะอาด และคณะ. 2557: 63) อาชีพทอผ้าไหม
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิริพร บุญ
ชู และ นันทวรรณ รักพงษ์. 2555: 6) เนื่องจากชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถด้านการ
สร้างสรรค์การทอผ้าไหม ภูมิปัญญาอีสานที่สร้างสรรค์เหล่านี้นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ผ่านการ
สั่งสม การถ่ายทอดและการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ทําให้ชุมชนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แห่งยังคงมีการทอผ้าไหมเป็นวิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม มีจํานวน 37,828 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.93 โดยมีพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 7.94 มีผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม มีจํานวน 20,872 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.82 มีมูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม มีจํานวน 209,489,200 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.61 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและรายได้จากเส้นไหม
รายการ
พื้นที่ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม (ไร่)
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย)
ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม
(ราย)
ผลผลิตเส้นไหม (กก./ปี)
ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท)

2556
23,567.20
31,672
28,848

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
20,517.20
16,780
19,414
30,249
64,817
3 ,350
25,391
25,381
19,181

20,956
37,828
20,872

261,848
1,250

203,848
1,250

208,029
1,600

134,676
1,550

141,586
1,640

355,992,400

288,218,600

256,368,800

191,126,300

209,489,200
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ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ
เมื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมทอมือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 พบว่า ผลิตภัณฑ์ทําจากไหมพื้นเมือง ส่วนใหญ่ผ้าย้อมสีธรรมชาติ สีไม่ตก วัตถุดิบสําหรับการผลิต
บางส่วนสามารถหาได้จากท้องถิ่น สินค้ามีชื่อเสียงด้านคุณภาพ ผู้ผลิตมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ผลิตผ้า ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ ขาดการนําด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการผลิตในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับต้นทาง หมายถึง การบริหารจัดการการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมซึ่งพบว่า ขาดการบริหาร
จัดการน้ําสําหรับการปลูกหม่อนส่งผลให้ผลิตเส้นไหมได้เฉลี่ย 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่และส่วนใหญ่ผลิตใบ
หม่อนได้เฉพาะฤดูฝน รวมทั้งขาดบริหารจัดการการส่งเสริมการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหม ซึ่งส่งผลให้ใบ
หม่อนมีคุณภาพต่ํา ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของหนอมไหมและรังไหม
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2. ระดับกลางทาง หมายถึง การผลิตเส้นไหม ผ้าไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมและผ้า
ไหม ซึ่งพบว่า การขาดการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผ้าไหม เมื่อพิจารณาภาพรวมปัญหาของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน พบว่าเกิดจากความไม่จริงจังในการพัฒนาของคนใน
กลุ่ม OTOP (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ. 2552) สินค้าหรือบริการที่มีความเป็น
นวัตกรรมมีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่เกิดจากการลอก เลียนแบบกัน ปัญหาที่สําคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ผลิต และการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน คือปัญหาด้านการผลิต ปัญหาการขาด
เทคโนโลยีการผลิต และ ไม่มีทักษะการผลิต (ชิโนรส ละอองวรรณ. 2549; ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. 2551: 46-55;
มานพ ชุ่มอุ่น. 2555: 164; ศิริพร เบญจมาศ. 2553: 49; และ ศิริวรรณ ศิริรักวงษา. 2551: 54-56) จาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปปัญหาสําคัญของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ทอผ้าไหมทอมือ คือ ประสิทธิภาพ
การผลิตต่ํา ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาดการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ และเมื่อโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิต ผ้า เพื่อ ใช้ส อยในครัว เรื อนสู่การผลิต ผ้า เพื่ อการค้า จํา เป็น ต้องมี
กระบวนการผลิตอย่างครบวงจร มีระบบการบริหารจัดการ โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณ
คุณภาพและราคาที่ได้มาตรฐาน มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลาย (วีระ พันธ์สุวรรณ. 2553: 417)
ดังนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอก
ย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคและการเพิ่ม
ทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม
3. ระดับปลายทาง หมายถึง ด้านการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและตลาด ซึ่งพบว่า ขาดการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม เมื่อพิจารณารายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในภาพรวมของกลุ่ม
จังหวัด ฯ ในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 6,705.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.62 แต่
พบว่าจังหวัดชัยภูมิมีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมลดลง และจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)

กลุ่มจังหวัดฯ

2556
4,961.77

2557
4,374.22

2558
5,593

2559
6,409.58

2560
6,705.95

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2559 2660
14.61 4.62

นครราชสีมา

3,535.55

2,853.91

3,624.99

4,291.53

4,424.02

18.39

3.09

ชัยภูมิ

506.98

597.52

758.32

674.71

600.71

-11.03

-10.97

บุรีรัมย์

416.16

404.27

506.97

576.77

577.00

13.77

0.04

สุรินทร์

503.08

518.52

702.46

866.57

1,104.22

23.36

27.42

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2559
เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 มูลค่าจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 พบว่า มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาโครงการที่
ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการตลาด เช่น โครงการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ดังนั้นหากต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับรายได้ของประชาชน จําเป็นอย่างยิ่ง
ต้องนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมบนพื้นฐานของ
การรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม และการพัฒนานวัตกรรมสืบสานเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ควบคู่ไปกับการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์
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(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรของประเทศไทยและภูมิภาคยังคง
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทําเกษตรแบบ
ดั้งเดิมซึ่งไม่สามารถผลิตและการแปรรูปผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยัง
มีค วามแตกต่ า งของรายได้ จ ากคนในภาคการเกษตรและภาคผลิ ต อื่ น ค่อ นข้ า งมาก ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การขาดการสืบ ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การอพยพย้ายถิ่น ความยุ่งยากและซับซ้อนใน
กระบวนการผลิต รวมทั้งการขาดการจัดการที่ดี การขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับต้น
ทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งขาดความเข้าใจด้านการพัฒนารูปแบบของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไหม และขาดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม ซึ่งความยุ่งยากและซับซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพ
การผลิตผ้าไหมต่ําลงและไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน)
ปัญหาสําคัญของกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ คือ
ปริมาณ คุณภาพการผลิตผ้าไหมต่ําลง และผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งมี
ความสําคัญและจําเป็นต้องเร่งศึกษา หาแนวทาง และพัฒนา เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม เป็นกลุ่ม
ชุมชนที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือ ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วย
ประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน
และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่ง
พัฒนาทักษะฝีมือของคนในชุมชน นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่ทําให้วิถีการผลิตผ้าไหมของชุมชนคงอยู่ต่อไป ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมอย่างครบวงจร
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฟอกย้อมสีธรรมชาติให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบ
4. เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการฟอกย้อมสีธรรมชาติระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
5. เพื่อยกระดับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาค
6. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
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และสุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
2. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์
3. บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ : การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าไหม
ตัวชี้วัดรวม : รายได้จากการจําหน่วยผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ : 1)
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม เข้า ร่วมโครงการจํานวนอย่า งน้อย 11 กลุ่ม และ 2) ประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตผ้าไหมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติ : กลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการไหม และฝ้ายได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนฟอกย้อมสีธรรมชาติ จํานวน 20 กลุ่ม
ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้า
เหล่ง : 1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ การพัฒนาวัตถุดิบ รังไหม เส้นไหม ให้มีคุณภาพ
จํานวน 120 คน และ 2) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสามารถผลิตเส้นไหมคุณภาพดีเข้า
สู่กระบวนการผลิตผ้าไหม เพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตได้ 1 - 1.5 กิโลกรัม เป็น 2 - 3 กิโลกรัมต่อคน
ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 4. การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม : เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมมี
รายได้จากการจําหน่ายผ้าไหมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรมย่ อ ย 5. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหม บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ มี
อัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล : ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไหมมีศักยภาพทางการผลิต และมีความพร้อมในการ
พัฒนาในเชิงการตลาดจํานวน 40 ผลิตภัณฑ์
(4.2) ผลผลิต :
ผลผลิตกิจกรรมย่อย 1. การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ :
1) เครื่องสาวไหม
จํานวนอย่างน้อย 11 เครื่อง
2) เครื่องค้นหูกเส้นไหม
จํานวนอย่างน้อย 11 เครื่อง
3) เครื่องตีเกลียวเส้นไหม
จํานวนอย่างน้อย 11 เครื่อง
4) เครื่องเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
จํานวนอย่างน้อย 11 เครื่อง
5) เครือ่ งมือสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม จํานวนอย่างน้อย 11 เครื่อง
6) เครื่องช่วยย้อมสีเส้นไหม
จํานวนอย่างน้อย 11 เครื่อง
ผลผลิตกิจกรรมย่อย 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติ : คุณภาพเส้นไหม
ที่ผ้าการฟอกย้อมสีธรรมชาติได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลผลิตกิจกรรมย่อย 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิด
เข้าเหล่ง : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จํานวน 120 คน ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะ การพัฒนาวัตถุดิบการ
ผลิตเส้นไหม พร้อมทั้งมีนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัตถุดิบ เส้นไหม ให้มีคุณภาพ
ผลผลิตกิจกรรมย่อย 4. การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
สามารถผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ. 8000
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ผลผลิต กิจกรรมย่อย 5. การพัฒนาผลิต ภัณฑ์ผ้า ไหม บรรจุภัณฑ์เ ชิงสร้างสรรค์ที่มีอัต
ลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล : 1) จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านการนําอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้จํานวน 40 ผลิตภัณฑ์ และ 2) ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของตลาด จํานวน 40 ราย
(4.3) ผลลัพธ์ : กลุ่มผู้ผลิตสามารถจําหน่ายผ้าไหมในราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร ทําให้สามารถผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งคุณภาพและปริมาณได้ สามารถลดเวลาและต้นทุนการผลิตลงได้
ซึ่งคาดว่าจะทําให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 3,500 บาทต่อเดือนต่อคน คิดเป็นมูลค่า
29,400,000 บาทต่อปี (3,500 x 700 คน x 12 เดือน)
เชิงลบ : (5) แนวทางการดําเนินงาน
ตารางที่ 3 กิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาเริ่มต้นดําเนินการ
ระยะเวลาที่จะเริ่มต้นดําเนินการ

กิจกรรมที่สําคัญ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
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63
63
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กิจกรรมย่อย 1. การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหม
นครชัยบุรินทร์
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
4) การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
5) การศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้า
ไหม
6) การอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้า
ไหม
7) การติดตาม การให้คําปรึกษาและประเมินผล
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กิจกรรมย่อย 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติ
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การอบรมเทคนิคการฟอกย้อมสีธรรมชาติ
4) การประยุกต์ใช้การฟอกย้อมสีธรรมชาติในกระบวนการผลิต
จริง
5) การเชื่อมโยงเครือข่ายการฟอกย้อมสีธรรมชาติระหว่างกลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
6) การติดตาม การให้คําปรึกษาและประเมินผล
กิจกรรมย่อย 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมด้วยเครื่องสาว
ไหมปรับปรุงชนิดเข้าเหล่ง
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน
มกษ. 8000 ให้กับเกษตรกร
4) การพัฒนาวัตถุดิบเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน
5) การพัฒนาเส้นไหมเหลืองให้สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิต
ผ้าไหมได้อย่างมีคุณภาพ
6) การติดตาม การให้คําปรึกษาและประเมินผล
กิจกรรมย่อย 4. การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไหมใน
ด้านการเพิ่มความเงางาม การเพิ่มความหอม และการเพิ่มความ
นุ่มของเส้นไหมและผ้าไหม
4) การประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจริง
5) การติดตาม การให้คําปรึกษาและประเมินผล

264



















กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มต้นดําเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63

กิจกรรมย่อย 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บรรจุภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และบรรจุภัณฑ์ของผ้าไหมที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค
4) การประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจริง
5) การติดตาม การให้คําปรึกษาและประเมินผล







(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง  จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ : 23,336,100 บาท (ยีส่ ิบสามล้านสามแสนสามหมื่นหกพักหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตารางที่ 4 งบประมาณการดําเนินโครงการ
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ
23,336,100
23,336,100
4,931,980
10,966,360
7,437,760

- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

-

เงินนอกงบประมาณ

-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
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(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .........................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
1. ผู้ดํา เนินโครงการมุ่งเน้น การพัฒนานวัต กรรมการผลิต ผ้าไหมด้ว ยการออกแบบเครื่องมือ
เครื่องจักร และกลไกการทํางานที่ใช้ชิ้นส่วนที่มีอยู่ในท้องถิ่นและง่ายต่อการบํารุงรักษา เช่น การหล่อลื่นชิ้นส่วน
ด้ว ยจารบี เป็น ต้ น ซึ่ งสมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ผ ลิ ต ผ้ า ไหมสามารถดํา เนิน การบํ า รุ ง รัก ษาได้ ด้ว ยตนเอง และส่ง มอบ
นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
2. ดําเนินงานระดับปฏิบัติการจากนักวิชาการ นักวิจัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
(10.) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ.........
ชื่อโครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน : ยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมครบวงจร
หน่วยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์,นครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผูป้ ระสานงานโครงการ
1. นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร./โทรสาร 0-4451-8810
E-mail address : cdsurin_pian@yahoo.com
2. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร./โทรสาร 0-4424-2991
E-mail address : cddkorat1@gmail.com
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (1) การพัฒนา
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การ
พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
SMEs สู่สากล (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน
เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็น
ต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิด และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2561-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
จังหวัด และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดหรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศ มีความ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน”เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม Thailand 4.0 (The Fourth Industrial
revolution) กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล่า ง 1 จึง ได้กํา หนดแนวคิดในการพัฒ นาเพื่อนํา ไปสู่
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม สังคมเป็นสุข ”
จากข้อมูล กํา ไรสุทธิของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบ
ปริมาณลูกโซ่ (รายกลุ่มจังหวัด) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า กําไร
สุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด อยู่ในลําดับที่ 4 เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 15.97 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กําไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่ (รายกลุ่มจังหวัด)
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
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ผ้าไหมเป็นหนึ่งในสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในปี พ.ศ. 2559 ตลาด
ผ้าไหมไทยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี และมีมูลค่าการส่งออกถึง 496,499,291 บาท ถึงแม้ว่า
ผ้าไหมจะมีราคาสูงแต่ยังเป็นที่นิยมเพราะมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ ดังนั้นผู้ผลิตควรดํารงรักษาลวดลาย
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อขยายกลุ่มของผู้บริโภคให้มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผ้าไหมคือ คุณภาพของผ้าไหม ซึ่งประเภทของเส้นไหมที่นิยม
มากที่สุดคือ เส้นไหมพันธุ์พื้นเมือง (อรทัย สายสะอาด และคณะ. 2557: 63) อาชีพทอผ้าไหมกระจายอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย แต่ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศิริพร บุญชู และ นันทวรรณ
รักพงษ์. 2555: 6) เนื่องจากชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์การทอผ้าไหม
ภูมิปัญญาอีสานที่สร้างสรรค์เหล่านี้นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ผ่านการสั่งสม การถ่ายทอดและการ
สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ทําให้ชุมชนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งยังคงมีการทอผ้าไหมเป็น
วิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม มีจํานวน 37,828 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.93 โดยมีพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 7.94 มีผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม มีจํานวน 20,872 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.82 มีมูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม มีจํานวน 209,489,200 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.61 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและรายได้จากเส้นไหม
รายการ
พื้นที่ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม (ไร่)
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย)
ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม
(ราย)
ผลผลิตเส้นไหม (กก./ปี)
ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท)

2556
23,567.20
31,672
28,848

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
20,517.20
16,780
19,414
30,249
64,817
3 ,350
25,391
25,381
19,181

20,956
37,828
20,872

261,848
1,250

203,848
1,250

208,029
1,600

134,676
1,550

141,586
1,640

355,992,400

288,218,600

256,368,800

191,126,300

209,489,200

2560

ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “กลุ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ ”
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูม,ิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข” มียุทธศาสตร์ : ด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย แหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายไหมและผลิตภัณฑ์
ไหมของกลุ่มจังหวัด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมเชิงพาณิชย์เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นพื้นที่ที่มีปลูกหม่อน เลี้ยง
ไหม การแปรรูป และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม มีการผลิตไหมที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั้งในและ
ต่า งประเทศ ซึ่ ง จากการดํ า เนิ น งานที่ผ่ า นมาผู้ ผ ลิ ต ผู้ป ระกอบการไหมได้ รั บ พัฒ นาด้ า นการผลิ ต การตลาด
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การบริหารจัดการ รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาในระดับ Cluster หากแต่ว่ายังขาดการจัดการองค์ความรู้
ที่จะนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและเรื่องราวที่ชัดเจนและขาดการจัดระบบการ
บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
จากการส่งเสริมและติดตามประเมินผลความต้องการของแกนนําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการไหม และภาคีเครือข่ายการพัฒนายังขาดทักษะ กลยุทธ์ และระบบในการบริหารจัดการหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมที่เป็นระบบ ตลอดถึงยังต้องดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา จุดเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความ
พร้อมรับต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จึงควรมีการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และการสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมให้กับแกนนําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ
ไหม ภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ สิ่งที่เป็นความต้องการของผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม ใน
เบื้องต้น คือ 1) ต้องการพัฒ นาเครือข่า ยไหมนครชัย บุริน ทร์ให้มีศักยภาพ 2) ต้องการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ ให้ ได้
มาตรฐานมีความเป็นสากลเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกสามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) สิ่งที่
หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการคือนําเอาความเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านการผลิตไหม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เริ่มจากวิถีชีวิตของคนชนบทประกอบอาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การผลิต
เส้นไหม การสาวไหม การย้อมสี การฟอกสี การมัดหมี่ การออกแบบลายที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือลายดั้งเดิม
และการพัฒนาลวดลายที่หลากหลาย การทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมทั้งที่เป็นผ้าทอ ซิ่นไหมเสื้อผ้า
ของใช้ของประดับตกแต่ง สินค้าที่ระลึก ที่สามารถนํามาจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน เป็น
ต้น จากกระบวนการผลิต แปรรูป และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์
และส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และในส่วนของการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม มีความ
ต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากไหมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และให้จัดหา
ช่องทางการจําหน่ายเพิ่มขึ้น จะเป็นการช่วยยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกลุ่มไหมนครชัยบุรินทร์
ความเร่งด่วน : มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์และการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด การเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม มีความต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดแสดง
สินค้าและผลิตภัณฑ์จากไหมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และให้จัดหาช่องทางการจําหน่ายเพิ่มขึ้น จะเป็นการ
ช่วยยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกลุ่มไหมนครชัยบุรินทร์
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ และการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาผ้าไหมให้รู้จักแพร่หลาย
2. เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าไหมให้เป็น แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์และการสืบสานและ
พัฒนาภูมิปัญญาไหม ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดความยั่งยืน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิต และการตลาดผ้าไหมของอาเซีย นให้เ ป็นที่รู้จักอย่า ง
แพร่หลาย
4. เพื่อเพิ่มรายได้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
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(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
1. กลุ่มเป้าหมายการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม ได้แก่ หมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาผ้าไหมที่มี
ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่จังหวัด ๆ ละ 3 หมู่บ้าน
2. กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมจํานวน
150 ราย
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจําหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
(4.2) ผลผลิต : มูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลลัพธ์ : สร้างรายได้และมีช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกิดการบูรณาการทํางานที่เข้มแข็งของภาคราชการ และภาคประชาชน
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดําเนินงาน จัดจ้างจัดงานมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมจาก

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มารวมตัวเพื่อจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และเป็นการนําสินค้าที่ผลิตได้ออกสู่ตลาด
ระยะเวลาที่จะเริ่มต้นดําเนินการ

กิจกรรมที่สําคัญ

กิจกรรมย่อย 1. การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูล และจัดทํานิทรรศการ
เกี่ยวกับผ้าไหมและ ขบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อเป็นแหล่ง
เรีย นรู้ และเผยแพร่ความรู้เ กี่ย วกับ ภูมิปัญ ญาผ้า ไหมที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
3) การติดตาม การให้คําปรึกษาและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ
กิจกรรมย่อย 2. การจัดงานมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์
แนวทางการดําเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) การประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและการตลาด
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ต.ค.-ธ.ค.
62

ต.ค.-ธ.ค.
62

ต.ค.-ธ.ค.
62









ต.ค.-ธ.ค.
62

ผ้าไหมของอาเซียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3) การจัดมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์
4) การติดตาม การให้คําปรึกษาและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ
(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ รวมจํานวนเงิน : 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามแบบฟอร์มจําแนกรายจ่าย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ
9,900,000
9,900,000

เงินนอกงบประมาณ

9,900,000

- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

-

-

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..................  ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดําเนินการ  มีพร้อมดําเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายการการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
จัดทําแผนในการติดตาม สนับสนุน และช่ว ยเหลือครัว เรือนเป้า หมาย เพื่อให้มีการดําเนิน ชีวิต ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถครัวเรือนเป้าหมายให้มีการ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นครัวเรือนต้นแบบได้อย่างยั่งยืน
ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : ไม่มี
(10) แนวทางแก้ไข : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563

งบรายจ่าย - รายการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก :การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย : การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
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1.1.3 ค่าวัสดุ
กิจกรรมย่อย จัดงานมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์
งบดําเนินงาน
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

คําชี้แจง

9,900,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000 - ค่าจ้าง สํารวจ รวบรวม จัดทําข้อมูล และจัดทํานิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมและ ขบวนการผลิตผ้าไหม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
รวม 4 จังหวัด 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 200,000 บาท
7,500,000 จัดแสดงผลงานและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม/ ผลิตภัณฑ์OTOP
จํานวน 1 ครั้ง ระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน จังหวัดสุรินทร์
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000 - การบริหารจัดการ ดังนี้
1 ติดตั้งโครงสร้างเต๊นท์โดมโค้งขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ยกพื้น
ปูหญ้าเทียมหรือวัสดุอื่น พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
ระยะเวลา 7 วัน โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น
- เต๊นท์ประกอบอาหาร
- เต๊นท์อํานวยการ/ประชุมหรือเจรจาธุรกิจ
2.โครงสร้างเวทีกลางภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 4 เมตร สูง 1 เมตร
พร้อมตกแต่งบนเวที
3. บูทแสดงและจําหน่ายผ้าไหม/ผลิตภัณฑ์ OTOP ขนาดบูธ 2 x 2.50 เมตร จํานวน 150 บูธ
5. บูธแสดงนิทรรศการ ขนาด 4x6 เมตร จํานวน 10 บูธ
6. จัดให้มีพื้นที่ลานแสดง ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับไหมของจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ พื้นที่อย่างน้อย 10x10 ม.
7. จัดให้มีการเดินแบบผ้าไหม จากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง และกลุ่มเยาวชนของจังหวัดสุรินทร์ ในวันเปิดงาน

งบรายจ่าย - รายการ
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1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน(เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ )
2. งบลงทุน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น*

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

คําชี้แจง
8. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ระบบสาย Main และแสงสว่างภายในบริเวณงานให้สามารถ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งรับผิดชอบค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา
ในกรณีที่ผู้ประกอบการนําอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
8. จัดทําซุ้มประตูทางเข้าออกให้สวยงาม สื่อถึงวัฒนธรรมของกลุ่มนครชัยบุรินทร์
9. ติดตั้งเวทีพร้อมระบบไฟและเครื่องเสียง และตกแต่งเวทีการแสดง
10. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทําความสะอาด/กําจัดขยะ ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน
11. จัดทําบัตรผู้เข้าร่วมงาน จัดทําบัตรเจ้าหน้าที่
12. งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
- จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อทั้งทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดงาน จํานวน 1,000 แผ่น
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x10 เมตร จํานวน 30 ป้าย
- ป้ายฉากหลังเวที (Back Drop) 3 มิติ ตกแต่งเวที โดยมีขนาดที่เหมาะสมกับเวที
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน(ขนาด 1.2x2.4 เมตร) จํานวน 125 ป้าย
- ป้ายติดรถแห่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (ขนาด ตามมาตรฐานของรถ) จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ป้าย
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด กระดาษ A4 จํานวน 5,000 แผ่น
-สื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน/โปสเตอร์/สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยม
- จัดทําสกู๊ปข่าว/รถแห่ประชาสัมพันธ์ก่อน และระหว่างการจัดงาน
13. กิจกรรมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ไหม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากไหมของจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ไหม
14. จัดพิธีเปิดงานและจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงาน
15. จัดให้มี การแสดง และดนตรี /กิจกรรมส่งเสริมการขายทุกวันตลอดการจัดงาน
16. จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ
5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ซึ่ง ก.บ.ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้1มีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุมครั้ง8/2561
ที่
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2561
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
มี 1 โครงการ ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรมหลัก
28,699,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
28,699,000
3 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ
28,699,000
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการ
7,000,000
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
กิจกรรมหลักที่ 3.2 การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
3,249,000
กิจกรรมหลักที่ 3.3 คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 3.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 3.5 ศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและ
ป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ 3.6 ผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกด
กิจกรรมหลักที่ 3.7 พื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและ
การทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์

5,000,000
5,000,000
1,500,000
2,950,000
4,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) “นครชัยบุรินทร์”
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ …....
ชื่อโครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
(Brain-Based Learning: BBL)
วงเงิน : 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสําคัญ
หน่วยดําเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
: นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1182
: นายประภัสสร์ มาลากาญน์ ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผูป้ ระสานงานโครงการ : 1. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ตําแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ผศ.ดร.มาโนช ริทินโย โทรศัพท์ : 098 4428914 e-mail : manote@rmuti.ac.th
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
เชาวน์ปัญญา หรือ ไอคิว (Intelligent Quotient : IQ) คือ ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้
เข้าใจ จดจํา วิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งกรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายสําคัญของการพัฒนา
เด็กไทยให้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) ไม่ต่ํากว่า 100 จุดเทียบเท่าเด็กสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพทุน
มนุษย์และเตรียมความพร้อมการแข่งขันระดับประเทศ จากการสํารวจคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559 โดยกระทรวงมหาดไทย พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เท่ากับ 98.10 ซึ่งต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของจุดเทียบเท่าเด็กสากล จังหวัดที่มคี ะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่ํา
กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของประเทศ มีจํานวน 37 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา กระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0106001
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เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายกลุ่มจังหวัด ใน ปี
2559 พบว่า กลุ่มจังหวัดที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาสูงที่สุดของประเทศ คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางและ
ปริมณฑล ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาเด็กสากล เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
สติปัญญาของนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เท่ากับ
96.52 ซึ่งอยู่ลําดับที่ 14 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาเด็กสากล คิดเป็นร้อยละ
3.48 และต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รายกลุ่มจังหวัด)
ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา กระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0106001
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายจังหวัด ใน ปี 2559
พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาสูงที่สุด เท่ากับ 109.58 และ จังหวัดปัตตานี มีคะแนน
เฉลี่ยสติปัญญาต่ําที่สุด เท่ากับ 88.32 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาสูงที่สุด
เท่ากับ 98.60 และจังหวัดสุรินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่ําที่สุด เท่ากับ 95.41 (เครื่องมือวัดระดับการ
พัฒนา กระทรวงมหาดไทย)
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายจังหวัด
จังหวัด
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
สุรินทร์

คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ)
ปี 2554
ปี 2559
93.71
98.60
92.60
96.25
92.24
95.81
90.78
95.41
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ลําดับที่ของประเทศ
36
50
53
57

จากข้อมูลของ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว
ว่า จากการสํารวจระดับไอคิวครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน
23,641 คนทั่วประเทศ โดยในภาพรวมของประเทศยังมีนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
สติปัญญาต่ํากว่าค่าปกติคือต่ํากว่า 90 จุด คิดเป็นร้อยละ 37.61 หรือคาดว่ามีประมาณ 300,000 คนทั่ว
ประเทศ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่กําหนดให้เด็กที่มีไอคิวต่ํากว่า 90 จุด ไม่ควรเกินร้อยละ 25
และจากการสํารวจข้อมูลต่อไปพบว่า ยังมีเด็กที่มีไอคิวต่ํากว่า 70 จุด ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เข้าข่ายสติปัญญา
บกพร่องที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือทันที คิดเป็นร้อยละ 5.8 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และยูนิเซฟ
ประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยกับการคุ้มครองทางสังคม พบว่า ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาเด็ก
ปฐมวัยของไทย (อายุตั้งแต่ 0-5 ปี) ประมาณร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือ
ว่ามีจํานวนสูงมาก เมื่อจําแนกลักษณะของพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่าพัฒนาการทางภาษาล่าช้า คิดเป็นร้อย
ละ 20 ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับสังคม เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้าคิดเป็นร้อย
ละ 5 และทักษะการอ่าน เขียนและคํานวณ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 5
ดังนั้นการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งรีบดําเนินการ ซึ่ง
ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุ โณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร ที่ป รึกษาโครงการพัฒ นา
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา กล่าวว่า การดูแลเด็กปฐมวัย (0-5
ปี) นับเป็นยุคทองของพัฒนาการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่สมองมีการพัฒนาการสูงสุดที่ส่งผลต่อ
สติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ สอดคล้องกับข้อมูลของ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการ
สถาบัน แห่งชาติเ พื่อการพัฒ นาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลั ย มหิด ล กล่า วว่า การดูแลเด็กปฐมวัย ที่ มี
คุณภาพ ต้องเริ่มจาก 3 ส่วนที่ต้องทํางานร่วมกัน คือ
1. การเสริมพลังครอบครัว ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยควรเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและจํากัดการใช้เทคโนโลยี
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกสุขภาพเด็กที่มีการคัดกรองเด็กและจัดการในกรณีที่พบภาวะ
บกพร่องอย่างรวดเร็ว (early detection & early intervention)
3. การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณภาพ
ดังนั้นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด จากผล
การศึกษาของ James Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล (2542) พบว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยจะได้
ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตถึง 7 เท่า นั่นคือ หากลงทุน 1 บาท จะได้ผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคมถึง 7
บาท ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีทั้งสารอาหารและการดูแลสุขภาพที่ดีในช่วงแรกของชีวิตจะมี
ทักษะทางกายภาพ IQ และ EQ ที่ดีกว่า มีโอกาสเข้าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาสูงกว่า สามารถลดโอกาสการ
ซ้ําชั้นหรือออกกลางคันและมีโอกาสเป็นกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคต ดังนั้น
การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้มีคุณภาพเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพสูงขึ้น จากข้อมูลของ พญ.ยุพยง แห่งเชาวานิช ประธานมูลนิธิ
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่องว่างของการดูแลเด็กปฐมวัยที่เกิดปัญหาทั้งในเขตเมืองและชนบทใน
ขณะนี้ คือ กลุ่มผู้หญิงวัยทํางานในเมืองมากกว่าร้อยละ 50 ขาดสถานรับเลี้ยงเด็ก (Day care) ที่มีคุณภาพ ซึ่ง
พบว่า ในกรุงเทพมหานครมีเพียง 18 แห่งเท่านั้น ขณะที่เด็กในชนบทส่วนใหญ่อยู่ในการเลี้ยงดูของปู่ย่าตายาย
และเครือญาติ เนื่องจากพ่อแม่ทํางานในเมืองทําให้เด็กมีพฒ
ั นาการล่าช้า
พรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทํางานของสมอง
กล่าวว่า สมองเป็นศูนย์รวมของร่างกายมนุษย์ มีการทํางานที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ดังนั้น ของเล่นที่มี
หลั ก การพั ฒ นาสมองจึ ง สามารถสร้ า งเสริ ม พั ฒ นาการไปด้ ว ยกั น ทั้ ง เรื่ อ งภาษา ความจํ า ร่ า งกาย
สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรคํานึงถึงที่สุดคือ หัวใจของการเล่น คือ ต้องสนุก เพราะเมื่อเกิด
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ความสนุ ก สมองจะเปิ ด รั บ สํ า หรั บ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ทํ า ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู้ ไ ด้ ต ลอดเวลา แต่ ปั จ จุ บั น เด็ ก ไทยใน
สถานศึกษามีโอกาสน้อยมากในการได้สัมผัสและเล่นกับของเล่นที่ผ่านการออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีทํางาน
ของสมองของเด็กอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย แม้โรงเรียนอนุบาลโดยทั่วไปจะมีของเล่นให้เด็กเล่นแต่มี
จํานวนน้อยและไม่ครอบคลุมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก
ดังนั้น เคนและเคน (Caine and Caine) เสนอแนะให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ
สัมผัสโดยตรงซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งการเรียนรู้ของสมององค์ประกอบ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเรียนรู้เนื้อหา ข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ
2. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประโยชน์และ
คุณค่า เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และมีความศรัทธาต่อสิ่งที่เรียนรู้
3. การเรียนรู้แบบสัมผัสโดยตรง เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเข้ากับการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์ตรงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
"ของเล่นที่มีอยู่อย่างจํากัดและของเล่นที่ไม่ช่วยเสริมพัฒนาของเด็ก" เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เด็ก
ปฐมวัย (0-5 ปี) ของไทยมีพัฒนาการโดยรวมล่าช้า โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา ส่งผลให้โอกาสในการ
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้อยลง ซึ่งผลที่ตามมาคือโอกาสที่สมองจะพัฒนาลดลงตามไปด้วย ดังนั้น "การ
เล่น" เปรียบเสมือนชีวิตจิตใจของเด็ก "ของเล่น" จึงต้องเป็นมากกว่าเครื่องมือสร้างความสนุก แต่ช่วยเพิ่มพลัง
สมองไปพร้อมกัน ดังนั้นการเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยกลายเป็นโจทย์ยากสําหรับคุณพ่อคุณ
แม่ เพราะบางครั้งของเล่นราคาแพงและคิดว่าดีที่สุดสําหรับลูกอาจไม่สร้างความประทับใจให้กับเด็กอย่างที่
ตั้งใจ
Brain-Based Learning: BBL คือ การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมอง เป็นศาสตร์ทางด้านประสาท
วิทยาศาสตร์ (neuroscience) ซึ่งอธิบายถึงพัฒนาการของสมองอย่างลึกซึ้ง สมองเป็นศูนย์รวมของร่างกาย
มนุษย์ มีการทํางานที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ดังนั้นของเล่นจึงนําไปสู่การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมองซึ่ง
สามารถสร้างเสริมพัฒนาการไปด้วยกันทั้งเรื่องภาษา ความจํา ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม สนามเด็กเล่น
ตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมอง (Brain-Based Learning: BBL) เป็นของเล่นบนพื้นฐานของการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสําหรับเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน
สําหรับเด็ก ให้เด็กได้ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็นคนที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนา
สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง เริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
สมอง ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่
1. พื้นที่พัฒนาระบบผิวสัมผัส ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เด็กมีโอกาสสัมผัสรับรู้วัสดุ
ที่มีผิวสัมผัสต่างกันในระหว่างทํากิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรมกลางแจ้ง
2. พื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุล ประกอบด้วยกิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ กิจ กรรมการแกว่ง การเล่น กระดานลื่น การปีน เครื่องเล่น สนาม การเดิน บนพื้น ผิว ที่ขรุขระ ไม่
ราบเรียบ และกิจกรรมการโยก การทรงตัว การวิ่งจ๊อกกิ้งและการตีลังกา
3. พื้นที่พัฒนาระบบสัมพันธภาพของร่างกาย เช่น การโหนบาร์ การชักเย่อ การโยนบอล การผลัก
กล่องที่มีน้ําหนักในทิศทางต่าง ๆ การชก หรือดันหมอนขนาดใหญ่ และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเล็ก

ตัวอย่างสนามเด็กเล่นตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมอง (Brain-Based Learning: BBL) ดังรูปที่ 3
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The winner

โหนบาร์คู่

ไต่ราว

ปีนแล้วโดด

วิ่งต่างระดับ

โหนห่วง

ไต่ต่างระดับ

มุดอุโมงค์

ปีนเขา
บ้านต้นไม้
ดังรูปที่ 3 ตัวอย่างสนามเด็กเล่นตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมอง
(Brain-Based Learning: BBL)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ บุญเกิด กล่าวว่า สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
เริ่มต้นจากสนามเด็กเล่นง่าย ๆ ที่มีบ่อทราย เครื่องปีนป่าย ซึ่งสามารถทําให้เด็กชาวเขาสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ทําให้ความเครียดของเด็กสลายไป เด็กได้ค้นพบตนเอง
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ช่ว ยเพิ่มสมาธิของเด็ก หากในประเทศไทยมีส นามเด็กเล่น ตามหลักการพัฒ นาสมองทั่วประเทศ อนาคต
เด็กไทยจะเข็มแข็ง แข็งแรง ประเทศไทยจะมีนักกีฬาเกิดขึ้นอีกมากมาย สอดคล้องกับข้อมูลของอาจารย์รุ่ง
อุดมศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนนําร่องโครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา
สมอง พบว่า เด็กทุกคนต้องการเล่น เพราะการเล่นทําให้เด็กได้ลองผิดลองถูก เด็กจะเกิดการเรียนรู้ และเกิด
การจําเป็นบทเรียน ถอดบทเรียนให้เป็นความรู้ติดตัวไป เมื่อเกิดความสําเร็จจะทําให้เกิดความพึงพอใจ มี
ความสุข และความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาข้อมูลของครูด วงพร นามพลกรัง
โรงเรียนบ้านบึงตะโก ตําบลพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ใน
ประจําปีการศึกษา 2560 ก่อนและหลังเล่นของเล่นตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมองมีพัฒนาการทั้ง
4 ด้าน แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้เล่นของเล่นตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจาก
สมอง พบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังเล่นของเล่นตามหลักการ
เรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมอง
ค่าร้อยละการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง
ก่อนเล่น
หลังเล่น
74.07
97.22
78.78
98.99
87.25
98.69
62.34
93.20

รายการประเมิน
1. ผลการพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียน
2. ผลการพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3. ผลการพัฒนาการด้านสังคม
4. ผลการพัฒนาการด้านสติปัญญา

ค่าร้อยละ
ความแตกต่าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.26
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.65
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.11
เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.50

จากข้อมูลดังที่กล่าวมาผู้ดําเนินโครงการจึงขอเสนอโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL)” โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาของเล่นที่เป็นเครื่องมือสร้างความสนุกและช่วยเพิ่มพลังสมองไปพร้อมกันให้กับเด็กปฐมวัย โดยใช้
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้น ฐานจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
จํานวน 32 โรงเรียน เป็นพื้นที่ดําเนินการ
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
1. เด็กไทยมีพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ (อีคิว) และสติปัญญา (ไอคิว) ลดลง จากการสํารวจ
ระดับไอคิวในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าภาพรวมทั้งประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 98.23 จุด โดยใน
ภาพรวมของประเทศยังมีเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีไอคิวต่ํากว่าค่าปกติคือต่ํากว่า 90 จุด คิดเป็นร้อยละ
37.61 หรือคาดว่ามีประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่กําหนดให้
เด็กที่มีไอคิวต่ํากว่า 90 จุด ไม่ควรเกินร้อยละ 25 และจากการสํารวจข้อมูลต่อไปพบว่า ยังมีเด็กที่มีไอคิวต่ํา
กว่า 70 จุด ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เข้าข่ายสติปัญญาบกพร่องที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือทันที คิดเป็นร้อยละ
5.8
2. ของเล่นที่มีอยู่อย่างจํากัดและของเล่นที่ไม่ช่วยเสริมพัฒนาของเด็กเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ของไทยมีพัฒนาการโดยรวมล่าช้า โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา ส่งผลให้โอกาสในการ
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้อยลง ซึ่งผลที่ตามมาคือโอกาสที่สมองจะพัฒนาลดลงตามไปด้วย
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วน)
โครงการการพัฒ นาศักยภาพเด็กปฐมวัย ด้ว ยนวัต กรรมการเรีย นรู้ตามหลักการพัฒ นาสมอง
(Brain-Based Learning: BBL) เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาของเล่นที่เป็นเครื่องมือสร้างความสนุก
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และช่วยเพิ่มพลังสมองไปพร้อมกันให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสําหรับเด็ก ให้เด็กได้
ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็นคนที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่มีระดับความ
จําเป็นเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563
(2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ : การพัฒนาของเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
(Brain-Based Learning: BBL)
ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(4.2) ผลผลิต : ได้ของเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง จํานวน 10 ประเภทต่อ 1 สถานศึกษา
(4.2) ผลลัพธ์ : พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(4.3) ผลกระทบ
เชิงบวก : ของเล่นตามหลักการพัฒนาสมองสามารถส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสําหรับ
เด็ก ให้เด็กได้ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็นคนที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
เชิงลบ : (5) แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มต้นดําเนินการ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning:
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BBL)
(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง  จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ : 7,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
7.1 งบประมาณการพัฒนา
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7,000,000
ไม่มี
768,000
3,137,600
3,094,400

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .........................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพร้อมดําเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
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(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา
 ต้องทํารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
ผู้ดําเนินโครงการดําเนินการส่งต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองให้กับโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบของจังหวัด ต่อไป
(10.) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2563
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งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์)
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :............................
โครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ กลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL)
1. งบดําเนินงาน
7,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1. ค่าตอบแทน
768,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
768,000 ค่าวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ (8 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 คน x 32 ครั้ง)
1.1.2 ค่าใช้สอย
3,137,600
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
86,400 ค่าที่พักเหมาจ่าย (800 บาท x 3 ห้อง x 20 คืน))/ค่าเบื้ยเลี้ยง (240 บาท x 5 คน x 32 วัน)
- ค่าจ้างเหมาบริการ
3,051,200 ค่าจ้างเหมารถเพื่อเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผล (5,000 บาท x 32 ครั้ง x 1 คัน) /(9,000 บาท x
10 ชุด x 32 โรงเรียน)/ค่าจัดทําป้ายโครงการ (350 บาท x 32 ป้าย)
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุก่อสร้าง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่น

3,094,400
3,094,400 ค่าวัสดุสําหรับของเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
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แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก: การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
วงเงิน 3,249,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ: การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1) สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 (สสว.5)
2) สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิ
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นาย
ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1 ) หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา :
จากจานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่มีเพิ่มขึ้น ปี 2559 - 2561 ร้อยละ
14.27, 15.03,15.54 ของประชากรทั้งหมดตามลาดับและมีผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น จาก 5 ,003 ราย เป็น
6,060 ราย ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปัญหาจากสังคมผู้สูงอายุ และการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในชุมชนระยะยาว จาเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ให้มี
คุณภาพ รวมทั้งสร้างกลไกในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องจากสถานบริการถึงที่บ้าน
อย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอความเจ็บป่วย และกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงต้องได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ :
จากจานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นของประเทศไทย ร่วมกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยาของการเจ็บป่วยของประชาชน จากโรคติดต่อแบบเฉียบพลันเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง นามาซึ่งทุพพลภาพ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องได้รับบริการดูแลต่อเนื่อง ในขณะที่ศักยภาพ
ครัวเรือนในการดูแลผู้สูงอายุถดถอยลงและจากขนาดครัวเรือนที่เล็ก มีการเคลื่อนย้ายของวัยแรงงานจากชนบท
สู่เมือง สตรีมีบทบาทในการทางานนอกบ้านมากขึ้น ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง
มากขึ้น หากเปรียบเทียบสัดส่วนของประชากรวัยทางานต่อประชากรวัยสูงอายุ 1 คน จะสะท้อนให้เห็นสภาพ
ภาวะพึ่งพิงจากเดิมมีประชากรวัยทางาน จานวน 4.5 คน คอยดูแลประชากรวัยสูงอายุ 1 คน ซึ่งอีก 14 ปี
ข้างหน้า สัดส่วนดังกล่าวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด คงเหลือประชากรวัยทางานเพียง 2.5 คน ที่ดูแลประชากร
ผู้สูงอายุ 1 คน ( คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ส่งผลให้มีปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยที่ทุพพลภาพปรากฏต่อสังคมยิ่งขึ้น
1.3 ความเร่งด่วน : สนองนโยบายของภาครัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสนับสนุนให้มีระบบดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน/ตาบลให้มีองค์ความรู้ พัฒนาไปสู่ตาบลการ
จัดการตนเอง
2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน/ตาบล
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ต.ค. 2562 สิ้นสุดปี ก.ย. 2563.
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ :ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
จานวน 120 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(3.2) ผู้มีส่วนได้เสีย :ชุมชน อปท. พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)ได้รับการดูแลสามรถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด :ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อย 80
(4.2) ผลผลิต :ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลให้สามรถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม
(4.3) ผลลัพธ์ :ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้
(4.4) ผลกระทบ เชิงบวก :ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม/ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชะลอ
ความเสื่อมสุขภาพ
เชิงลบ :ไม่มี่
(5) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
1. สร้างแกนนาสร้างเสริมสุขภาพ
(กลุ่มเป้าหมาย อพม.)

จัดกิจกรรมต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง
2. พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ


Caregiver
3. ขับเคลื่อนการดูแลผู้สงอายุในชุมชน
โดยอพม.และเครือข่ายในพื้นที่๒ครั้ง/เดือน 4


เดือน
4. ประชุมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

(พมจ. สสว.5 สธ. และอพม.)
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5.จัดทารูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง


จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการจานวน 3,249,000 บาท
รายการ
๑. สร้างแกนนาสร้างเสริมสุขภาพ(กลุ่มเป้าหมาย อพม.)พื้นที่ดาเนินการในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)จัดกิจกรรมต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง
- ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชม.x 600 บ.X 2 คน X 2 วันx 2 จังหวัด)
- ค่าเดินพาหนะเดินทางวิทยากร (1,000 บาท x 2 คน x 2 จังหวัด)
- ค่าที่พักวิทยากร (2 คน x1,500 บาท x 2 ห้อง x 2 คืนx 2 จังหวัด)
- ค่าอาหารกลางวัน(580 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (580 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าพาหนะเดินทาง (580 คน X 200 บาท x 2 วัน)
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (580 ชุดๆ ละ 100 บ.)
- ค่าตอบแทนวิทยากรแกนนาออกกาลังกาย 24 สัปดาห์ๆ ละ 1 ชม. x 300 บาท x 58 แห่ง
รวม
๒. พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ Caregiver ( เป้าหมาย อพม. 580 คน /5 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (580 คน x 35 บ. x 10 มื้อ )
- ค่าอาหารกลางวัน (580 คน x 150 x 5 มื้อ)
- ค่าอาหารเย็น (580 คน x 150 x 4 มื้อ)
- วัสดุ/เอกสารฯลฯ (580 ชุดๆ ละ 100 บ.)
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( 2 คน x 600 บ. X 2 ชม. X 5 วัน x 2 จังหวัด )
- ค่าพาหนะเดินทาง (580 คน x 200 บาท )
รวม
๓. ขับเคลื่อนการดูแลผู้สงอายุในชุมชน โดย อพม. และเครือข่ายในพื้นที่ 2 ครั้ง/เดือน 4 เดือน
- ค่าพาหนะเดินทาง(200 บ.X 580 คน x 8 ครั้ง )
รวม
4. ประชุมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน (พมจ. สสว.5 สธ. และอพม.)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 100คน x 35 บ. x ๒ มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน ( 100คน x 150 x ๑ มื้อ)
- วัสดุ/เอกสารฯลฯ ( 100 ชุดๆ ละ 100บ.)
- ค่าพาหนะเดินทาง ( อพม.100คน x 200 บาท )
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( สสว.5 3,000 บ.)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (สสว.5 240 บ.X 5 คน x 1 วัน x 2 จังหวัด)
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งบประมาณ

หน่วย

28,800
4,000
24,000
174,000
81,200
232,000
58,000
417,600
1,019,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

203,000
435,000
348,000
58,000
24,000
116,000
1,184,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

928,000
928,000

บาท
บาท

7,000
15,000
10,000
20,000
3,000
2,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
5. จัดทารูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
(100 เล่มๆ ละ 300 บาท x 2 จังหวัด)
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

57,400
60,000
60,000
3,249,000

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายและสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายงานที่ใช้) :
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายงานที่ใช้) :
ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดาเนินการ
บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (
FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
9.1.มีการทบทวน และนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน รวมทั้งเก็บข้อมูล ปัญหา อุปสรรค เพื่อวางแผนให้
ต่อเนื่อง ยั่งยืน
9.2 ค้นหา นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการดูแลของ Care give r นามาเผยแพร่ต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
-ไม่ม-ี
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บาท
บาท
บาท
บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3,249,000
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
3,249,000
ผลผลิต : ผูส้ งู อายุในชุมชนได้รับการดูแลให้สามรถพึง่ พาตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม
โครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กปฐมวัยและผูส้ งู อายุกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน
3,249,000
1. งบดาเนินงาน
3,249,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3,249,000
1.1.1 ค่าตอบแทน
470,400
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

470,400

2,649,600
1,326,400

60,000
1,263,200

(4) ค่ารับรองและพิธกี าร
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คาชีแ้ จง

กิจกรรมที่ 1 (2 คน x 6 ชม. X 600 บ. X 2 วัน x 2 จังหวัด) + (1 คน x 1 ชม. X 300 บ. X 58 แห่ง x 24
ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 ( 2 คน X 2 ชม. x 600 บ. X 5 วัน x 2 จังหวัด )

ค่าพาหนะเดินทางกิจกรรมที่ 1 (580 คน x 200 บาท x 2 วัน )+ (1000 บ. X 2 คน x 2 จังหวัด)
ค่าพาหนะเดินทางกิจกรรมที่ 2 (580 คน x 200 บ.)
ค่าพาหนะเดินทางกิจกรรมที่ 3 (580 คน x 200 บ. X 8 ครั้ง)
ค่าพาหนะเดินทางกิจกรรมที่ 4 (100 คน x 200 บ.)
ค่าเบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าที่ สสว.5 (5 คน x 240 บ. x 1 วัน x 2 จังหวัด)
ค่าทีพ่ กั วิทยากร (2 คน x 1500 บ. X 2 ห้อง x 2 คืน x 2 จังหวัด)
รูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน (100 เล่มๆ ละ 300 บาท x 2 จังหวัด)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ กิจกรรมที่ 1 (580 คน x 35 บ. X 4 มือ้ )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ กิจกรรมที่ 2 (580 คน x 35 บ. X10 มือ้ )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ กิจกรรมที่ 4 (100 คน x 35 บ. X 2 มือ้ )
ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมที่ 1 (580 คน x 150 บ.x 2 มือ้ )
ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมที่ 2 (580 คน x 150 บ. X 5 มือ้ )
ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมที่ 4 (100 คน x 150 บ. X 1 มือ้ )
ค่าอาหารเย็นกิจกรรมที่ 2 (580 คน x 150 บ. X 4 มือ้ )

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

ปี 2562
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี 2563

คาชีแ้ จง

129,000
126,000

3,000

ค่าวัสดุ/เอกสาร ฯลฯ (580 คน x 100 บ.)
ค่าวัสดุ/เอกสาร ฯลฯ (580 คน x 100 บ.)
ค่าวัสดุ/เอกสาร ฯลฯ (100 คน x 100 บ.)
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (3,000 บ.)

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านัน้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ ………....
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
วงเงิน : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
หน่วยดาเนินการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงานโครงการ : ดร.อดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 081-9676404 e-mail : otto_w2@hotmail.com
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา
: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
สืบเนื่องจากข้อคาสั่งของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับ เช่น
การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมระดับสากล รวมทั้งการจัดเส้นทางการศึกษา
(Education path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูล ในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยให้
ดาเนินการเร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน โดยกระทรวงการศึกษาธิการกาหนดแนวทางในการกากับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดจัดเก็บ
ข้อมูลรายงานผลการศึกษาที่ศึกษาอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาเส้นทางการศึกษานักเรียนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนานักเรียน
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
และนาไปสู่การพัฒนาคนให้คนไทยมีความสุขและสนองต่อวัตถุประสงค์ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมและทั่วถึง ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับการขยายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้
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ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้กาหนดแนวทางการเสริมสร้าง
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไว้
ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าขนาด
เศรษฐกิจภาคการบริการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่า 243,493 ล้านบาท
มีขนาดมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 191,230 ล้านบาท และ รายได้จากการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 4.82 อีกทั้งนโยบายรัฐบาลยังส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว สองล้านล้านบาท และต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
การท่องเที่ยว ทั้งการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มการใช้จ่าย กระจายนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ท่องเที่ยวรอง
ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นจิตสานึก สร้างและรักษาบุคลิกภาพของคนไทย บริการนักท่องเที่ยวจากใจ
รวมทั้งมุ่งการพัฒนายกระดับมาตรฐานความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถให้บริการ
และสามารถประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับกระแสของโลกเข้าสู่ยุคสังคมออนไลน์ที่
นักท่องเที่ยวแชร์ข้อมูลได้ตลอดเวลา เน้นการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น กลุ่มจังหวัดฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายทาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์เชิงอารยธรรมขอมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวช้าง ซึ่งนับว่ามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นภูมิปัญญาของชาวนครราชสีมา ที่มีความสาคัญมายาวนาน ตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ องค์ความรู้ ในทุกๆด้าน ถูปสั่งสมและถ่ายทอดกันต่อๆมา จากรุ่นสู่รุ่น โดยการบอกเล่า การจด
บันทึก หรือ ด้วยวิธีการจดจา ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิถีแห่งอารยธรรมได้ดีที่สุด ก็คือ ผู้สูงอายุ ดังนั้น การ
สืบทอดสิ่งดีงามทั้งหลายไว้ ผู้สูงอายุในชุมชน ถือได้ว่า เป็นทุติยภูมิแห่งข้อมูลที่มีคุณค่า
จากความสาคัญดังกล่าว สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นหน่วยงานทีม่ ี
บทบาทสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นหน่วยประสานงานในภาครัฐที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับประชากรทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการสืบค้น
องค์ความรู้ที่มีคุณค่า โดยผ่านบุคคลที่มีประสบการณ์สูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนทุกแห่ง จึงกาหนดโครงการ
คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้น
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
ผู้สูงอายุ หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่าประเทศไทย จานวนผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี
2537 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545, 2550, 2554 ตามลาดับ ผลการสารวจ พบว่ามีจานวนผู้สูงอายุ คิด
เป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชาย ร้อยละ 13.8 และหญิงร้อยละ 16.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จานวนผู้สูงอายุมากที่สุด ประมาณร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ (ร้อยละ 25.6
ร้อยละ 21.1 และร้อยละ 12.0 ตามลาดับ) ดัชนีการสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หมายความว่าประชากรวัยทางาน 100 คนจะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 22 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ
75.7) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และต่ากว่าประถมศึกษา ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการศึกษา หรือไม่เคย
เรียนหนังสือมีร้อยละ 11.0 แหล่งรายได้ที่สาคัญหรือแหล่งรายได้หลักในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ได้รับจากบุตร (ร้อยละ 36.7) รองลงมาคือ รายได้จากการทางานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 33.9) จากเบี้ยยังชีพ
จากทางราชการ (ร้อยละ 14.8) จากเงินบาเหน็จบานาญ (ร้อยละ 4.9) จากคู่สมรส (ร้อยละ 4.3) และจาก
ดอกเบี้ยเงินออมที่ผู้สูงอายุได้เก็บออม เงินออม การขายทรัพย์สินที่มีอยู่ (ร้อยละ 3.9) จังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยนาทมีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุด จังหวัดระนองและจังหวัดสมุทรสาครมีจานวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด
(สานักงานสถิติแห่งชาติ : http://www.nso.go.th)
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ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
จากข้อมูลที่พบ จะเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มของประชากรที่ต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มรายได้ให้สามารถมีรายได้ที่เพียงพอต่อการาเลี้ยงชีพ ไม่เป้นภาระของบุตร
หลาน สังคมหรือประเทศชาติ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุบางส่วน ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งเชิงนักวิชาการ
เช่น วิศวกร สถาปนิก ครู อาจารย์ แพทย์ ฯลฯ หรือแม้กระทั่ง ผู้ที่เป็นปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง ได้แก่ ฝีมือ ด้านหัตถกรรม ศิลปะ หรือการฝีมือในด้านต่างๆ ซึ่งความรู้ ความสามารถ
เหล่านี้ อาจสูญหายได้ หากไม่มีการอนุรักษ์ รักษาไว้ โดยการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญสูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อนามาสู่
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ เพื่อสามารถนามาถ่ายทอดต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อย่างหลากหลายและทุกช่วงวัย
ระดับความจาเป็นเร่งด่วน : เร่งด่วน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสืบค้น รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญสูงอายุสู่การนาไปใช้
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.
4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน 2563
(2.
5) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เชี่ยวชาญสูงอายุในชุมชนนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรนิ ทร์)
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. ผู้เรียน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ : คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญนครชัยบุรินทร์
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ตัวชี้วัด : 1. จานวนฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ จังหวัดละ 20 คน 4 จังหวัด เป็น 80 คน
2. จานวนชุดสื่อนวัตกรรมองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญต้นแบบ จังหวัดละ 2 คน 4 จังหวัด
เป็น 8 คน
3. จานวนนวัตกรรมคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์ 1 ระบบ
(4.2) ผลผลิต
: 1. ได้ Web Application สาหรับการรวบรวมคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ
นครชัยบุรินทร์
2. ชุดสื่อนวัตกรรมองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญต้นแบบ 8 ชุด
3. ได้ระบบนวัตกรรมคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์
สาหรับการเผยแพร่
(4.
3) ผลลัพธ์ : มีระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์ เพื่อการเก็บ
รวบรวม ป้องกันการสูญหาย ง่ายต่อการสืบถอดสืบสานนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4. 4) ผลกระทบ
เชิงบวก
: การจัดการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ นาสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลัง
ปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์ จะช่วยทาให้สามารถสืบถอดสืบสานเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
สูงอายุเฉพาะทางด้านทางๆ หลายหลายสาขาอาชีพในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ นาสู่การนาองค์ความรู้ยังผู้เรียนหรือ
ผู้สนใจทั่วไปโดยการนาไปใช้ประกอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทุกช่วงวัยและไม่จากัดพื้นที่การเรียนรู้ ซึ่งคาดว่าจะ
มีระบบคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์ได้จากเดิมที่ไม่มี
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มต้นดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.
62

ม.ค.-มี.ค.
63
















กิจกรรมหลักที่ 1 เพื่อสืบค้น รวบรวมและจัดระบบองค์
ความรู้ผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนานวัตกรรมคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญ
สูงอายุนครชัยบุรินทร์ เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้
กิจกรรมหลักที่ 3 เผยแพร่องค์ความรู้ขยายผลสู่การนาไปใช้
กิจกรรมหลักที่ 4 ประเมินผลโครงการนาไปสู่การต่อยอด
ขยายผลต่อไป
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง  จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
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เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
63
63




7.1 งบประมาณ
รายการ
รวมทัง้ สิน้
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5,000,000
ไม่มี
268,800
4,631,200
100,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(
8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .........................
 ไม่มี
(
8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(
8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
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(

8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
1. ดาเนินงานโดยนักวิชาการ นักวิจัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการ
คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์
2. หลังการดาเนินโครงการทางสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญ
สูงอายุ ทั้ง 4 จังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์จะเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการหรือการดูแล
บารุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(10.) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี 2563

คาชี้แจง

5,000,000
5,000,000
5,000,000

268,800 - ค่าตอบแทนวิทยากร
1,208,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยคณะทางานฯของ 4 จังหวัด
- ค่าเช่าที่พกั ของ 4 จังหวัด
- ค่าพาหนะของ 4 จังหวัด
2,895,200 - ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาจัดทา Web Application
- ค่าจ้างเหมาชุดสื่อนวัตกรรม
- ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบนวัตกรรม
- ค่าแผ่นพับ
- ค่าจ้างเหมาเกียรติบตั ร
- ค่าบันทึกภาพ/จัดทา vtr
- ทารูปเล่ม
528,000.00 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ 4 จังหวัด
- ค่าอาหารกลางวันของ 4 จังหวัด
- ค่าสมนาคุณวิทยากร
- ค่าพิธกี ร

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

คาชี้แจง

5,000,000
100,000.00 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินงานจานวน 4 จังหวัด

หมายเหตุ
๑. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รบั ผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ: การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
หน่วยดาเนินการ : ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงาน : รตอ.พชรพล พงษ์จานงค์ รองสารวัตรฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 9468 9339
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา
สถานการณ์สังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยประชากรสูงอายุในวัยปลายหรือที่มี
อายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป มีการเพิ่มขนาดและสัดส่วนเร็วกว่าประชากรสูงอายุกลุ่มอื่น แสดงถึงอายุขัยของ
ผู้สูงอายุซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สวนทางกับการเปลี่ยนแปลง ของครอบครัวที่มีภาวะเจริญ
พันธุ์ (เด็กเกิดใหม่) ลดลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สภาพความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่
คนเดียวหรือที่อยู่ตามลาพัง มากกว่าร้อยละ 24 และพบว่าจานวนผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องพึ่งพาการดูแล
และที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนภายในชุมชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงต้องมีกลไก
ทาหน้าที่ให้ การดูแลและให้บริการผู้สูงอายุเหล่านี้การก้าวสู่สังคมสูงอายุ เป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนของ
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลจะพบว่าประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี 2548 อัน
เป็นผลจากการที่อัตราการเกิดของคนไทยลดลง อย่างมากและชีวิตคนไทยที่ยืนยาวขึ้น สังคมไทยได้รับรู้และ
ตระหนักถึงสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุพอสมควรแล้ว แต่สิ่งที่สังคมยังไม่ตระหนักชัดและยังได้รับข้อมูลไม่มาก
นักคือ ภาพสังคมผู้สูงอายุ ไทยนับจากนี้เป็นต้นไป โดยโครงสร้างของประชากรจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คลื่น
ประชากรรุ่นที่เกิดในช่วงปี 2506-2526 หรือที่เรียกว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน ” ซึ่งมีอายุ 30 - 50 ปี กาลัง
เคลื่อนตัวกลายเป็นประชากรสูงอายุกลุ่มใหญ่ในอีก 20 -30 ปีข้างหน้านี้ ทาให้ประเทศไทยกลายเป็น “สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” และคาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีประชากรสูงอายุสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร
ทั้งหมดของประเทศ
สถานการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมไปถึงการสถานการณ์สังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยประชากรสูงอายุในวัย
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ปลายหรือที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป มีการเพิ่มขนาดและสัดส่วนเร็วกว่าประชากรสูงอายุกลุ่มอื่น แสดงถึง
อายุขัยของผู้สูงอายุซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สวนทางกับการเปลี่ยนแปลง ของครอบครัวที่มี
ภาวะเจริญพันธุ์ (เด็กเกิดใหม่) ลดลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สภาพความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้มี
ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียว หรือที่อยู่ตามลาพัง มากกว่าร้อยละ 24 และพบว่าจานวนผู้สูงอายุที่มีความ
จาเป็นต้องพึ่งพาการดูแลและที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนภายในชุมชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้น จึงต้องมีกลไกทาหน้าที่ให้ การดูแลและให้บริการผู้สูงอายุเหล่านี้การก้าวสู่สังคมสูงอายุ เป็น
ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
จากข้อมูลจะพบว่าประเทศไทยได้กลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี 2548 อันเป็นผลจากการที่อัตราการเกิดของคนไทยลดลง อย่างมากและชีวิตคนไทยที่ยืน
ยาวขึ้น สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุพอสมควรแล้ว แต่สิ่งที่สังคมยังไม่ตระหนัก
ชัดและยังได้รับข้อมูลไม่มากนักคือ ภาพสังคมผู้สูงอายุ ไทยนับจากนี้เป็นต้นไป โดยโครงสร้างของประชากรจะ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คลื่นประชากรรุ่นที่เกิดในช่วงปี 2506-2526 หรือที่เรียกว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน ” ซึ่งมี
อายุ 30 - 50 ปี กาลังเคลื่อนตัวกลายเป็นประชากรสูงอายุกลุ่มใหญ่ในอีก 20 -30 ปีข้างหน้านี้ ทาให้ประเทศ
ไทยกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ” และคาดการณ์ ว่าในปี 2573 จะมีประชากรสูงอายุสัดส่วน
ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ
สถานการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบและการจัดสวัสดิการสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้นาเสนอกรอบทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการร่วมกับ
ภาคีภาคส่วน เพื่อให้เกิดสังคมสวัสดิการ โดยต้องการให้คนไทยมีสวัสดิการพื้นฐานในเรื่องที่มีความจาเป็นต่อ
การดารงชีวิตและระบบสวัสดิการหรือสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆครอบคลุมทั่วถึงเป็นธรรมเพื่อปูทางไปสู่การเป็น
สังคมสวัสดิการ (Welfare Society) ที่มีสวัสดิการถ้วนหน้า (Welfare for All) สาหรับคนไทยภายในปี
2560 ไม่ให้มีคนไทยตกหล่นไปจากการดูแล ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นา
ประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์กระทรวงภายในปี
2560 – 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เพศ วัย สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลปัจจุบันในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมเป็นพลังชีวิต เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม เสริมสร้างความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อม
ล้า การสร้างโอกาสในการเช้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของ
สังคม
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นพื้นที่กาลังมีความเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม ทั้งนี้เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดเปรียบเสมือนประตูสู่อีสาน เป็นเส้นทางผ่านติดต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของทั้ง
3
ภาค สภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลให้มีประชาชน ผ่านไปมาเข้าออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
เป็นจานวนมาก สังคมของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์จึงมีความหลากหลาย ท่ามกลางความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังกล่าว ปัญหาของสังคมต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย
อาชญากรจึงเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายในการก่อเหตุจากกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยใน
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ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่เฝ้าบ้านคนเดียว ซึ่งจะเห็นได้ตามสื่อด้านต่างๆที่ลงข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามทั้งทางเพศ
ทรัพย์สิน และชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ยิ่งมีจานวนการก่อเหตุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจานวนประชากรของกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ ต่อจานวนข้าราชการตารวจ เป็นอัตราส่วน 500 คน ต่อ ข้าราชการตารวจ 1 คน ซึ่งเป็น
อัตราส่วนที่น้อยมากๆสาหรับการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบุคลากรเครือข่าย เพื่อป้องปรามภัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ
-เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
-เพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
(2.2) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2561 สิ้นสุดปี กันยายน 2562
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ :ชุมชนต่างๆในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :ประชาชนทั่วไปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 % ขึ้นไป
(4.2) ผลผลิต เกิดอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่าง
ยั่งยืนจานวน 2,000 คน
(4.3) ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุได้รับความพึงพอใจดารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข
(4.4) ผลกระทบ :ไม่มี
เชิงบวก :
เชิงลบ :
(5) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย
1.อบรมสร้างบุคลากรอาสาสมัครป้องปรามภัยในชุมชน เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการก่ออาชญากรรมและภัยคุกคามที่
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63
/

จ้างเหมา

(6) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 5,000,000 บาท
รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

5,000,000

เงินนอก
งบประมาณ
หน่วย : บาท

96,000
4,880,000
24,000
-

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
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 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : ตารวจภูธรในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการให้กับเครือข่ายสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านต่างๆที่เกิดขึ้น และเพิ่มความรู้ให้กับผู้
เข้าอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
5,000,000
5,000,000
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

คาชี้แจง

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
96,000
96,000 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 3 คนๆ ๑ วันๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
ค่าตอบแทนกลุ่มปฏิบัติการ จานวน 10 ครั้งๆละ 5 กลุ่มๆละ 2 คนๆละ 1 วันๆ ละ 600 บาท
4,880,000
1,870,000 ค่าเช่าที่พัก (เตียงเดี่ยว) สาหรับประธาน วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จานวน 10
ครั้ง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 5 ห้อง ๆ ละ 1,4000 บาท
ค่าเช่าที่พัก (เตียงคู)่ สาหรับผู้เข้าอบรมจานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 100 ห้อง ๆ ละ 1,400
บาท
ค่ายานพาหนะผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 10 ครั้งๆละ 200 คนๆละ 200 บาท
3,010,000 ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม จานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท
ค่าสมุด สาหรับผู้เข้าอบรมจานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 200 คน ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 15 บาท
ค่าปากกา สาหรับผู้เข้าอบรมจานวน 10 ครั้ง ๆ ละ200 ด้าม ๆ ละ 5 บาท
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จานวน 10
ครั้ง ๆ ละ 210 คนๆ 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อๆละ 50 บาท
ค่าอาหารครบมื้อสาหรับผู้เข้าอบรม ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 210คน ๆ
ละ 1 มื้อๆละ 600 บาท (วันแรก)
ค่าอาหารไม่ครบมื้อผู้เข้าอบรม วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่จานวน 10 ครั้งๆ 210 คนๆ
1 วันๆ ละ 400 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(2) วัสดุสานักงาน

24,000
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงของเจ้าหน้าที่ 20,000 บาท
ค่าวัสดุสานักงาน 4,000 บาท

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรคในผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์
วงเงิน : 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ: การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนครชัยบุรินทร์
แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
จังหวัดนครราชสีมา กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุสาหกรรม
ปลอดภัย” ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น จังหวัดจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้โคราชเป็นเมืองน่า
อยู่ และเป็นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงเล็งเห็นถึงปัญหาของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรวัยสูงอายุในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก มีจานวนและสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น (World Population Aging, 2009) จากโครงสร้างประชากรของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรสูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ สูงถึง
ร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของประเทศไทย โดยจังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพนครชัย
บุรินทร์ มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียงตามลาดับได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ
(ร้อยละ 19.2) จังหวัดสุรินทร์ (ร้อยละ 19.1) จังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อยละ 18.1) ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุ ร้อยละ 17 แต่มีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดของประเทศไทย (หากไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร) จานวน
422,700 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเห็นกรอบแนวทางที่สาคัญ คือ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม การพัฒนา
ระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพให้ประชาชน การเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูงอายุ ปัญหาของโรคไม่ติดต่อ
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เรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น เช่นโรคข้อเข่าเสื่อม ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีจานวนมาก โดยสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 1
ใน 3 มีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและการรักษาด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้าย ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจานวนมากที่มีความต้องการข้อเข่า
เทียม โดยเป็นการผ่าตัดที่ค่าใช้จ่ายสูงและใช้ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ อัตราการผ่าตัดนี้ยังคงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเพราะ
สังคมผู้สูงอายุที่มีความต้องการใช้งานมากขึ้น จานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผลของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ผลลัพธ์ที่พึง
พอใจส่งผลให้ความต้องการใช้ข้อเข่าเทียมในประเทศมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นลาดับ ซึ่งการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในประเทศ
ไทยปัจจุบันมีจานวนไม่น้อยกว่า 19,000 รายต่อปี โดยข้อเข่าเทียมที่ใช้เปลี่ยนทดแทนให้ผู้ป่วยนาเข้าทั้งหมด ซึ่งคิด
เป็นมูลค่าการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อปีไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 15
ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีการเตรียมการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการดารงชีวิตในวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป และมีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่เข้ากับผู้สูงอายุไว้รองรับ
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากโครงสร้างประชากรของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรสูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ สูงถึงร้อยละ 17
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของประเทศไทย โดยจังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ มีสัดส่วน
ของประชากรสูงอายุมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียงตามลาดับได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ (ร้อยละ 19.2)
จังหวัดสุรินทร์ (ร้อยละ 19.1) จังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อยละ 18.1) ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ
ร้อยละ 17 แต่มีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดของประเทศไทย (หากไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร) จานวน 422 ,700 คน
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2557) ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาประเทศจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเห็นกรอบแนวทางที่สาคัญ คือ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม การพัฒนาระบบ
บริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพให้ประชาชน การเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูงอายุ ปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
เพิ่มมากขึ้น เช่นโรคข้อเข่าเสื่อม ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีจานวนมาก โดยสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 3 มี
โอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและการรักษาด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพใน
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้าย ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจานวนมากที่มีความต้องการข้อเข่าเทียม อีกทั้งเป็น
การผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ในการรักษาที่ต้องมีประสิทธิภาพ และระยะเวลาการรอคอยผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์
ใช้เวลานานถึง 1-2 ปี ในปัจจุบันอัตราการผ่าตัดนี้ยังคงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเพราะสังคมผู้สูงอายุที่มีความต้องการใช้งานมาก
ขึ้น จานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ข้อเข่าเทียมในประเทศมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นลาดับ ซึ่งการผ่าตัด
ข้อเข่าเทียมในประเทศไทยปัจจุบันมีจานวนไม่น้อยกว่า 19,000 รายต่อปี โดยข้อเข่าเทียมที่ใช้เปลี่ยนทดแทนให้ผู้ป่วย
นาเข้าทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อปีไม่น้อยกว่า 1 ,200ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีใน
อัตราร้อยละ 15เพื่อตอบโจทย์ปัญหาทั้งหมดข้างต้นเราจึงเล็งเห็นว่าประชาชนควรได้รับความรู้และการดูแลป้องกัน
รักษาโรคที่ถูกต้อง เพื่อลดการเกิดโรค และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือลดงบประของรัฐบาลในค่ารักษาในส่วนของ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยเราจะเข้าไปพัฒนาถ่ายทอดความรู้ในชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์
ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์ จึงมีนโยบาย
และความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านสังคมในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ด้านงานเวชศาสตร์ป้องกันข้อ
เข่าสาหรับผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาข้อเข่าไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอัน
ควร ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
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จังหวัดละ 1 ครั้ง รวมจานวน 4 ครั้งต่อปี (ครั้งละ200คน) รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดปีงบประมาณพ.ศ. 2563 – พ.ศ.
2564 จานวน 1,600 คน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
ความเร่งด่วน : ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากคนจน ผู้ยากไร้ ผู้ไม่มีรายได้ ในชุมชนต่างๆในพื้นที่พื้นที่เขตนครชัย
บุรินทร์ จานวนมากมีความต้องการรักษาเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือครอบคลุมระบบ
สวัสดิการของรัฐ เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ในการรักษาที่ต้องมีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรมี
มาตรการป้องกันข้อเข่าสาหรับผู้สูงอายุมารองรับ
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมผู้สูงวัยในเขตนครชัยบุรินทร์
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลและรักษาข้อเข่าเสื่อมแก่ผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์
(2.2) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
☑โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
☑ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ2 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดปีกันยายน พ.ศ.2564
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ขาดโอกาสในการรักษาและขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และชุมชนในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
- จานวนประชากรที่ได้รับการอบรมการดูแลข้อเข่าเสื่อม
- ร้อยละประชากรที่ดูแลข้อเข่าเสื่อมได้อย่างถูกต้อง
- ระดับความสาเร็จของหน่วยงานที่จัดอบรม

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ
ครั้ง

ปี 2563
800
80
4

(4.2) ผลผลิต: ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการป้องกันและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาเพื่อไม่ให้เกิดโรคข้อ
เข่าเสื่อม
(4.3) ผลลัพธ์

1. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.ช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในการจัดสวัสดิการทางสังคม (ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการ
ดูแลข้อเข่าเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียม)
3. ช่วยลดอัตราการเกิดโรคข้อเสื่อมภายในประเทศไทยลง
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(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก :1. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมผู้สูงอายุ
2. สร้างเครือข่ายความรู้ในการดูแลข้อเข่าแก่สังคมผู้สูงอายุที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณของรัฐใน
การจัดสวัสดิการทางสังคม
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรม

ต.ค. –
ธ.ค. ๖๒

๑ ทบทวน ศึกษาวรรณกรรม เพื่อจัดทาข้อมูลถ่ายทอดความรู้
เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคของผู้สูงอายุ และจัดเก็บข้อมูล
เพื่อนามาพัฒนาดูแลผู้สูงอายุ
๒ จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลและ
รักษาข้อเข่าไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร ให้แก่ ผู้สูงอายุใน
พื้นทีเ่ ขตนครชัยบุรินทร์รวม๘๐๐ คน

ก.ค. –
ก.ย. ๖๓

√

√

๓ การติดตามผลการให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษา
ข้อเข่าไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
(6) วิธีการดาเนินงาน √ดาเนินการเอง
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 1,500,000

ระยะเวลาในการดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย.
๖๓
- มิ.ย. ๖๓

ลงในช่อง

√
√

จ้างเหมา
บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
√ ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
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(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
√ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
√มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
√มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
√ ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม โดยติดตามระหว่างการดาเนินการ และ
ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป และสร้าง
เครือข่ายจากประชาชนภายในชุมชน ให้สามารถดูแลผู้สูอายุได้ด้วยตนเอง
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ปัญหา : การให้ความร่วมมือแต่ละชุมชนอาจเกิดความแตกต่างกันตามพื้นที่
อุปสรรค: ไม่มี
ข้อจากัด: ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กปฐมวัย
และผู้สงู อายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษา
และป้องกันโรคในผู้สงู อายุทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓

คาชี้แจง

1,500,000

57,600

- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน คนละ 6 ชั่วโมง ชั่งโมงละ 600 บาท จานวน 4 ครั้ง

กิจกรรมย่อยที่ 1 ศึกษาทบทวน วรรณกรรม เตรียมพร้อมการถ่ายทอดความรูก้ าร
รักษาและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
1.1 การศึกษารวบรวมเอกสารในการจัดทาข้อมูล
37,600

การศึกษารวบรวมเอกสารในการจัดทาข้อมูล (4 พื้นที่ พื้นที่ละ 9,400 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดอบรมถ่ายทอดความรูก้ ารรักษาและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
2.1 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การรักษาและป้องกันโรคในผู้สงู อายุ
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 1๕0 บาท จานวน 800 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ละ 35 บาท จานวน 800 คน
- ค่าพาหนะในการเดินทางเหมาจ่ายครั้งละ 1,800 บาท 2 คัน จานวน 8 ครั้ง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ครั้งละ 2,000 บาท 2 คัน จานวน 8 ครั้ง
- ค่าที่พกั คืนละ 1,500 บาท จานวน 10 ห้อง จานวน 8 คืน
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดอบรม รายละ 300 บาท 800 คน
- ค่าที่พกั วิทยากร 2 คน คืนละ 1,500 บาท 4 ครั้ง 2 ห้อง
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน 4 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารให้ความรู้และการประเมินความรู้ ชุดละ 50 บาท 800 ชุด
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นผับ โปรดเตอร์ ป้าย เป็นต้น
- ค่าจัดตกแต่งสถานที่ สถานที่ละ 3,500 บาท 4 สถานที่

120,000
56,000
28,800
32,000
120,000
240,000
12,000
24,000
40,000
60,000
14,000
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓

คาชี้แจง

20,000
80,000
38,400
15,200
21,600
6,000
160,000
250,000

54000
12800

- ค่าจัดเช่าสถานที่ สถานที่ละ ๕,000 บาท 4 สถานที่
- ค่าติดต่อประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ เป็นต้น
- ค่าจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังลงพื้นที่แต่ละครั้ง อาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ
120
บาท จานวน
20 ่อคนงดื่มสถานที
1610
ครั้งคนๆ ค่าอาหารว่างวันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
- ค่าอาหารว่
างและเครื
สาหรับ่ลเจ้ะา4หน้ครัาที้ง ่ รวม
จานวน
าอาหารกลางวั
น มื4้อละ
-35ค่าบาท
เบี้ยเลีและค่
้ยง 270
บาท 20 คน
ครั้ง120 บาท จานวน 1 มื้อ จานวน_8 ครั้ง (การจัดประชุม
- ค่าของที่ระลึก ครั้งละ 1,500 บาท 4 ครั้ง
- ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม 800 คนๆ ละ 200 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาแอพพลิเคชั่นในการจัดเก็บข้อมูลและค่าจ้างวิเคราะห์ขอ้ มูล
กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตามผลหลังการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การรักษาและป้องกันโรคใน
ผู้สงู อายุ
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบตั งิ าน
- ค่าผู้ประสานงานติดตามผลหลังการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การรักษาและป้องกันโรคในผู้สงู อายุ
และส่งผลกลับ (4 พื้นที่ พื้นที่ละ 13,500 บาท)
- ค่าเดินทางพร้อมค่าน้ามันในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม (4 พื้นที่ พื้นที่ละ 3,200 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มงี บประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐานโครงการของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด
: 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ............
ชื่อโครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด
วงเงิน 2,950,000 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยดาเนินการ : 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. สาธารณสุขจังหวัด
4. การยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
1. ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม
เบอร์ติดต่อ 086-649-8850 email : surin.aon@gmail.com
2. ดร.ศรันย์ คัมภีร์ภัทร เบอร์ติดต่อ 096-954-5154
email : Saran_kampeephat@hotmail.com
3. นายเอกชัย พือสันเทียะ
เบอร์ติดต่อ 061-419-2525 email : puesuntiaa@gmail.com
4. ดร
.วิญญู ศิลาบุตร เบอร์ติดต่อ 081-790-9155 email : winyou_rmuti@hotmail.com
5. ผศ
.ดร.เมืองใจ อุ่นเรือน
6. ผศ
.ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน เบอร์ติดต่อ 087-659-0231 email : s.chandarak@yahoo.com
1) หลักการและเหตุผล
(1.1)ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)
ยุทธศาสตร์ 20 ปีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยไว้ 6ด้านแยกเป็นแผนปฏิรูป
ประเทศออกเป็น 11 ด้าน โดยในด้านที่ 9 นั้นได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยให้มีหลักประกันทางรายได้ที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาส
และไม่ แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง ซึ่งทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมหนึ่งในแนวทางการพัฒนานั่นคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเพิ่มสวัสดิการทางสังคมให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานใน
ภาครัฐที่รับผิดชอบตรงจากส่วนของตาบล อาเภอ จังหวัด อีกทั้งการเพิ่มระดับการบริการด้านการรักษาพยาบาล
ให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงการให้บริการ จึงทาให้เกิดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1 เพื่อจัดทาประเด็น
ยุทธศาสตร์ในสอดคล้องกับภาคและประเทศโดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกลยุทธ์เพื่อการดาเนินการ4กลยุทธ์ในการตอบยุทธศาสตร์ภาคและชาติได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1
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พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม การศึกษาเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชากรอย่างยั่งยืน ด้วยสถานการณ์สังคมที่ก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยประชากรสูงอายุในวัยปลายหรือที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป มีการเพิ่มขนาด
และสัดส่วนเร็วกว่าประชากรสูงอายุกลุ่มอื่ นๆจึงต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่
ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
(1.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
ในสภาวการณ์ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงของอายุคนจากวัยทางานเข้าสู่ผู้สูงวัยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยปี 2537 มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศปี 2545 และปี
2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 และ 10.7 ตามลาดับและในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.2 กระทั่งการสารวจในปี
2559 มีอัตราผู้สูงวัยสูงถึงร้อยละ 16.5 และในกลุ่มภาตะวันออกเฉียงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 17 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศถึงร้อยละ 0.5 โดยจังหวัดนครราชสีมามีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาสัดสวนประชากรเมืองตอชนบทกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในป พ.ศ.
2559 พบวาสัดสวนประชากรชนบท (นอกเขตเขตเทศบาล) มีจานวนมากกวาประชากรเมือง (ในเขต เทศบาล) คิด
เปนรอยละ 81.92 ประชากรเมือง คิดเปนรอยละ 18.08 ด้วยความยากจนและการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการมี
ปริมาณผู้สูงอายุที่ขาดการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเทียบกับชุมชนเมือง จึงส่งผลอย่างมากทาให้เกิดโรคอัมพาต
อัมพฤกษ์ พิการ เบาหวาน ทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเกิดผู้ป่วยนอนติดเตียงสูงต่อปี ซึ่งผู้ป่วยที่นอน
ติดเตียงจะมีแผลเรื้อรัง ผลจากการนอนโดยไม่ได้พลิกตัวเป็นเวลานานของผู้ป่วย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดแผลกด
ทับ การกดทับบริเวณผิวหนัง ทาให้เนื้อบริเวณที่ถูกกด ขาดเลือดไปเลี้ยง โดยปกติจะพบในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
เคลื่อนไหวตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แผลกดทับจะส่งผลให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากการรักษา
ที่ยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วย
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
การลงทุนด้านการสร้างนวตกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะผู้สูงวัย
จึงมีความจาเป็น
อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในภาคอีสานที่มีผู้สูงวัยเป็นอันดับที่ 2 รองจากภาคเหนือ ซึ่งในการสารวจถอัตราความชุก
ของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานได้ด้วยตนเอง ในปี 2557 จานวนผู้สูงอายุที่อยู่ใน ภาวะพึ่งพิง ในปี
2559 มีปริมาณ 400,000 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 จากประชากรทั้งประเทศ 65.9 ล้านคน และมีอัตราทวีความ
รุนแรงมากขึ้นตามอายุโดยเฉพาะอายุมากกว่า 80ปีขึ้นไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ 10 ถึง 12 ขณะที่สังคม
ครอบครัวเป็นสังคมขนาดเล็กและการพึ่งพารายได้ยังคงมาจากการสนับสนุนของภาครัฐและลูกหลานเป็นหลัก
จึงพบว่าเมือเกิดสภาวะการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ภาระทั้งหมดจึงเป็นหน้าที่ผู้ดูแลทั้งในส่วนของครอบครัวและ
อาสาสมัครเมื่อเป็นผู้สูงวัยแบบอยู่โดยลาพัง การสร้างนวัตกรรมจึงสามารถเข้ามาช่วยในการลดภาระในการดูแล
อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ในปัจจุบันการ
ป้องกันที่สามารถทาได้มี 2 วิธี คือ การพลิกตะแคงตัวโดยผู้ดูแล และการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ที่นอนลมหรือที่
นอนฟองน้า การลดอัตราความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดแผลกดทับผู้ดูแลจะต้องพลิกตัวผู้ป่วยอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ใน
บางครั้งผู้ดูแลอาจจะปล่อยให้ผู้ป่วยนอนท่าเดิมนานเกินไปหรือไม่ทราบการพลิกตัวครั้งต่อไป การสร้างนวตก
รรมที่สามารถบันทึกท่านอนและสร้างคาแนะนาในการนอนที่ถูกลักษณะส่งผลให้ลดแผลการกดทับของผู้ป่วย
ติดเตียงผ่านตัวตรวจจับแรงกดบนแผ่นยางโดยมีการแจ้งเตือนผู้ดูแลผ่านกล่องแจ้งเตือนไร้สายและแอปพลิเค
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อีกทั้งการพัฒนาให้เกิดการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ การ
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เชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่โรงพยาบาลอาเภอ จังหวัดและศูนย์โรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อเพิ่มช่องทางในการรักษาระยะ
ทางไกลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและภาพที่ปรากกฏด้วยการอาศัยช่องทางอินเตอร์เน็ตประชารัฐที่เข้าถึงทุกๆชุมชน
ที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผูป่วย พิการ ผู้สูงอายุ ทาให้เกิดการนานวตกรรม
ที่คิดและสร้างนาไปใช้งานและต่อยอดต่อการสร้างกลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่เกิดจากกลุ่มชุมชน
ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ยางและผ้าย้อมครามจัดทาแผ่นรองรับตัวรับรู้ในการส่งข้อมูลและเกิดศูนย์เครื่องมือแพทย์ของ
แต่ละจังหวัดส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือแพทย์พื้นฐานที่ทันสมัยและราคาแผง อีกทั้งช่วย
ลดภาระผู้ดูแลผู้ป่วยแผลติดเตียงในชุมชนห่างไกล
2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างนวตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกดบนแผ่นยาง
แสดงผลบนสมาร์ทโฟน
2.เพื่อลดการเกิดแผลกดทับได้จากการใช้ปรับเปลี่ยนท่าของผู้ป่วย
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับจากข้อมูลที่จัดเก็บ และการ
วิเคราะห์ผลเพื่อการรักษาพร้อมให้คาแนะนาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน
(2.2)สถานภาพโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3)ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4)ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 2 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 สิ้นสุด เดือน กันยายน
พ.ศ.2564
(2.5)สถานที่ดาเนินโครงการ :(ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
คัดเลือกจากเงื่อนไขผู้ป่วยโรคติดเตียงจาก โรงพยาบาล ตาบล อาเภอ จังหวัด และชุมชนที่อยู่ในการ
ดูแลสาธารณสุข 4จังหวัด นครชัยบุรินทร์ จานวน 10 คน จากแต่ละจังหวัด
3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ในสภาวะเป็นโรคติดเตียงด้วยปัจจัยโรคต่างๆ ที่มี
ผู้ดูแล
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โรงพยาบาลตาบล อาเภอ จังหวัด และสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ชุมชนที่มีผู้ป่วยอยู่ในการดูกากับของสาธารสุขจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 นครชัยบุรินทร์
4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
1) ผู้ป่วยติดเตียงจานวน 40 รายด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน อาเภอและจังหวัดจานวน 8
โรงพยาบาลหรือชุมชนที่ดูแลโดยสาธารณสุขจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัย
บุรินทร์) (ลดจานวนเป้าหมายลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุแผ่นรองเซนเซอร์และผ้าหุ้มเพื่อให้สามารถระบาย
ความร้อนแก่ผู้ใช้งาน)
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เชิงคุณภาพ
1. จานวนการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงลดลงร้อยละ 10 ของฐานผู้ป่วยเดิม
2. ระบบดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยการใช้นวตกรรมที่สร้างขึ้น
3. นวัตกรรมที่สามารถสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบให้กับชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากฐานรายได้เดิม
(4.2) ผลผลิต
ระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยนวตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกด
(4.3) ผลลัพธ์
1.ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้สูงวัยได้รับการดูแลและเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีความสุขใน
ระดับสูง
2.เกิดอาชีพใหม่ในการผลิตแผ่นตรวจรู้(เซนเซอร์) จากวัสดุยางพาราและผ้าย้อมคราม
3.ระบบการดูแลผู้ป่วยจากด้วยนวตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด ที่
ได้รับมาตรฐาน
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทาให้เกิดสังคมผู้สูงวัยที่สามารถพึงพาตนเองได้และอยู่อย่างปลอดภัย มีสุข
เพิ่มมูลค่าวัสดุดิบจากยางและสร้างอาชีพบุคคลในชุมชน
เกิดผลิตภัณฑ์สาหรับสร้างรายได้ให้กลุ่มชุมชน
เชิงลบ
: การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยที่สูง
งบรายได้ของครอบครัวลดลงจากการดูแลผู้ป่วย
5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด /กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่สาคัญ
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
งบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.62

1.สร้างเครื่อข่ายและคัดกรองผู้เข้าร่วม 438,000
โครงการ
2. จัดทานวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการ 1,324,000
เกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด
ชุดละ 30,000 บาท จานวน 5 ชุด
จานวน 8 โรงพยาบาล ชุมชน 4
จังหวัด อีสานตอนล่าง
3.ถ่ายทอดองความรู้ในการสร้าง
1,188,000
ประกอบ และการดูแลรักษาเครื่องแก่
โรงพยาบาลชุมชน
4.ติดตามผลการดาเนินงาน สรุปผล
280,800
การดาเนินงาน และปรับปรุงนวตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานเพื่อ
ปรับปรุงสู่การเก็บข้อมูลในระบบ
คลาวด์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
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ม.ค.-มี.ค.63

เม.ย.มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.63









6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
7) วงเงินของโครงการ จานวน 2,950,000 บาท(ปีงบประมาณ 2563-2564)
8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่
ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหมายเลขที่ 1803000987
เนือ่ งจากเป็นการใช้งานเพียงผู้ป่วยต่อหนึ่งคน การแสดงผลต้องมีการกดเลือกข้อมูลจึง
จะบันทึกเป็นรายๆไป ผู้คิดค้นต้องการขยายขอบเขตให้สามารถใช้ในการรักษาตาม
โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจานวนมากด้วยการพัฒนาสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ที่ลิ้ง
ไฟล์มาเก็บยังเซฟเวอร์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อาการผู้ป่วยจากระยะไกล
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
เพราะเป็นการประสาน บูรณาการหลายหน่วยงานในการทางาน
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
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9)

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :
1.จัดทาคู่มือ วิดีโอ การใช้งาน การฝึกการบารุงรักษาโดยอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน สายตรง
โรงพยาบาลในการตอบปัญหาการใช้งานทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ FB
2.สร้างเครือข่ายการดูแลแผลกดทับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนให้เกิด
ระบบการดูแบบใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านงานวิจัยแบบบูรณาการ ด้วยระบบการประชุมออนไลน์
ผ่าน Application Zoom
10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
1.เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาในห้องปฏิบัติการและทดสอบการใช้งานเพียงบางส่วนต้องการ
ปรับปรุงและพัฒนาสาหรับให้ตอบโจทย์ในทุกกรณีไปพร้อมกับการดาเนินการโครงการ
2 .การให้คาปรึกษาระยะไกลต้องมีระบบสารสนเทศและความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อตอบสนองในการสื่อสาร
3 .ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีของผู้ดูแลประจาชุ มชน
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562 (ถ้ามี)
ปี 2563

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด
แผนงาน :บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : ผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกด
กิจกรรมย่อยที่ 1
1. สร้างเครื่อข่ายและคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าอาหาร (20คน x190บาทx2ครั้งx4จังหวัดx2วัน)
(2) ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางในประเทศ
(2) ค่าที่พกั ในประเทศ

คาชีแ้ จง

2,950,000
438,000
438,000
115,200
115,200 (2 คน x 12 ชัว่ โมง x 600 บาท x 2 ครั้ง x 4 จังหวัด)
304,000
ผูด้ าเนินโครงการและวิทยากร 10 คน หมอและพยาบาล 10คน
121,600 ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท และอาหารว่าง 2 มือ้ 35 บาท x 2 = 70บาท
25,600 (20 คน x 160 บาท x 2วัน x 2 ครั้ง x 4 จังหวัด)
120,000 (20 คน x 750 บาท x 1 วัน x 2 ครั้ง x 4 จังหวัด)

ทีม่ า : สานักงบประมาณ
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2

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 9,200 กิโลเมตร x 4 บาท )

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562 (ถ้ามี)
ปี 2563

คาชีแ้ จง

1.ค่าน้ามันรถเดินทางทีมดาเนินโครงการและวิทยากร 10 คน รถส่วนตัว 2 คัน เฉลีย่
การเดินทาง 4 จังหวัดขาเดียว 1300 กิโลเมตรไปกลับ 2600 กโลเมตรต่อคัน จัด 2
ครั้ง 5,200 กิโลเมตร
36,800 2.ค่าน้ามันรถเฉลีย่ การเดินทางของหมอ พยาบาล และผูด้ ูแลผูป้ ว่ ยไปกลับเฉลีย่ 100
กิโลเมตรต่อคัน 5 คันต่อจังหวัดเป็นระยะทาง 500 กิโลเมตรต่อจังหวัดจัด2ครั้งเป็น
ระยะ 4000 กิโลเมตร
18,800
1,050
17,750

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) กระดาษ A4 (10 รีม x 105 บาท)
(2) หมึกพิมพ์เลเซอร์สี (8,750 บาท x 2ชุด)
กิจกรรมย่อยที่ 2 : จัดทานวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ
ด้วยตัวตรวจจับแรงกด ชุดละ 30,000 บาท จานวน 5 ชุด จานวน 8
โรงพยาบาล ชุมชน 4 จังหวัด อีสานตอนล่าง
กิจกรรมหลักที่ 3 :ถ่ายทอดองความรู้ในการสร้าง ประกอบ และการ
ดูแลรักษาเครื่องแก่โรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมย่อย (โครงการ) :

2,512,000

2,231,200

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) (6 คน x12ชัว่ โมง x 600
บาท x 2 ครั้งx4จังหวัด)
1.1.2 ค่าใช้สอย

345,600
345,600
1,785,600

ทีม่ า : สานักงบประมาณ
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3

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562 (ถ้ามี)
ปี 2563

คาชีแ้ จง

(1) ค่าอาหาร (40คน x190บาทx2ครั้งx4จังหวัดx2วัน)

ผูด้ าเนินโครงการและวิทยากร 10คน หมอและพยาบาล 20คน
182,400 ผูด้ ูแลผูป้ ว่ ยใช้เครื่องมือ 10 คน
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท และอาหารว่าง 2มือ้ 35บาทx2=70บาท

(2) ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางในประเทศ (40 คน x 160 บาท x 2วันx2ครั้ง
x4จังหวัด)

102,400

(3) ค่าที่พกั ในประเทศ (40 คน x 750 บาท x 1วันx2ครั้งx4จังหวัด)

240,000

(4) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ (9200 กิโลเมตร x 4 บาท )

36,800 1.ค่าน้ามันรถเดินทางทีมดาเนินโครงการและวิทยากร 10 คน รถส่วนตัว 2คัน เฉลีย่
การเดินทาง 4จังหวัดขาเดียว 1300 กิโลเมตรไปกลับ 2600 กโลเมตรต่อคัน จัด 2
ครั้ง 5,200 กิโลเมตร
2.ค่าน้ามันรถเฉลีย่ การเดินทางของหมอ พยาบาล และผูด้ ูแลผูป้ ว่ ยไปกลับเฉลีย่ 100
กิโลเมตรต่อคัน 5 คันต่อจังหวัดเป็นระยะทาง 500กิโลเมตรต่อจังหวัดจัด3ครั้งเป็น
ระยะ 4000 กิโลเมตร

(3) ค่าจ้างเหมาสกรีนแผ่นยางวางเซนเซอร์ (40ชุดX600บาท)
(4) ค่าจ้างเหมาบริการทาเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกด ชุดละ 30,000 บาท จานวน 5 ชุด จานวน 8
โรงพยาบาล ชุมชน 4 จังหวัดจานวน 40ชุด

24,000
1,200,000

100,000

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) แผ่นยางพารา (198 ซม.x 3มม.x105 ซม.) 100แผ่น แผ่นละ 1000
บาท

100,000

ทีม่ า : สานักงบประมาณ
332

4

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562 (ถ้ามี)
ปี 2563

กิจกรรมหลักที่ 4 : ติดตามผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน
และปรับปรุงนวตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานเพื่อปรับปรุงสูก่ าร
เก็บข้อมูลในระบบคลาวด์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
กิจกรรมย่อย (โครงการ) :

คาชีแ้ จง

280,800

280,800

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) (6 คน x6ชัว่ โมง x 600
บาท x 4จังหวัด)
1.1.2 ค่าใช้สอย

86,400
86,400
194,400

(1) ค่าอาหาร (30 คน x 190 บาท x 4 จังหวัด)

ผูด้ าเนินโครงการและวิทยากร 10 คน
หมอและพยาบาล 20 คน
30,400 ผูด้ ูแลผูป้ ว่ ยใช้เครื่องมือ 10 คน
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท และอาหารว่าง 2มือ้ 35 บาท x 2 = 70 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางในประเทศ (30 คน x 160 บาท x4จังหวัด)

25,600
120,000

(3) ค่าที่พกั ในประเทศ (30 คน x 750 บาท x4จังหวัด)

ทีม่ า : สานักงบประมาณ
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5

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(4) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ (4,600 กิโลเมตร x 4 บาท )

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
คาชีแ้ จง
ปี 2562 (ถ้ามี)
ปี 2563
18,400 1.ค่าน้ามันรถเดินทางทีมดาเนินโครงการและวิทยากร 10 คน รถส่วนตัว 2คัน เฉลีย่
การเดินทาง 4 จังหวัดขาเดียว 1300 กิโลเมตรไปกลับ 2600 กิโลเมตรต่อคัน
2.ค่าน้ามันรถเฉลีย่ การเดินทางของหมอ พยาบาล และผูด้ ูแลผูป้ ว่ ยไปกลับเฉลีย่ 100
กิโลเมตรต่อคัน 5 คันต่อจังหวัดเป็นระยะทาง 500กิโลเมตรต่อจังหวัดเป็นระยะ 200
กิโลเมตร

หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

ทีม่ า : สานักงบประมาณ
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)
(1 ชุด
: 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ............
ชื่อโครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : พื้นยางกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์
วงเงิน : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ : พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
หน่วยดาเนินการ : 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
2. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. สาธารณสุขจังหวัด
4. การยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1573
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1183
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4452-4361
ผู้ประสานงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-659-0231
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตาแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา อุ่นเรือน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรินทร์ อ่อนน้อม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมืองใจ อุ่นเรือน
5. นางสาวพรสวรรค์ ทองใบ
6. นางสาวนวลละออง สระแก้ว
7. นางวรรณา หอมจะบก
8. นายพุทธาวุฒิ ลีกุลธร
1) หลักการและเหตุผล
(1.1)ที่มา :
ยุทธศาสตร์ 20 ปีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยไว้ 6 ด้าน โดยแยกเป็นแผนปฏิรูป ประเทศ
ออกเป็น 11 ด้าน ในด้านที่ 9 นั้น ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยให้มีหลักประกันทางรายได้ ที่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคม แห่งโอกาสและไม่
แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้ม แข็งสามารถ
บริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง ซึ่งทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมหนึ่งในแนวทางการพัฒนานั่นคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ จัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเพิ่มสวัสดิการทางสังคมให้ได้รับ การดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานใน
ภาครัฐที่รับผิดชอบตรงจากส่วนของตาบล อาเภอ จังหวัด อีกทั้งการเพิ่มระดับการบริการด้านการรักษาพยาบาล
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ให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงการให้บริการ จึงทาให้เกิดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1 เพื่อจัดทาประเด่น
ยุทธศาสตร์ในสอดคล้องกับภาคและ ประเทศโดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นการพัฒนาหลักทีส่ าคัญใน ช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ทีร่ ะบุไว้ใน
“สรุป สาระสาคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ ิบสอง พ
.ศ. 2560 – 2564”
ถึงการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพือ่ ยกระดับศักยภาพของประเทศ
โดยมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทีท่ าให้เกิดสิ่งใหม่ทมี่ ีมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจทัง้ ในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ผนวกกับสถานการณ์
ของผู้สูงอายุในไทยทีเ่ ป็นประเด็นปัญหาทีท่ างรัฐบาลรวมถึงหน่วยงาน และองกรค์ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้ความสาคัญและหาวิธีการ นโยบาย และ /หรือ คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใ หม่ ๆ ทัง้ นี้เนื่องจาก
จากการรายงานสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ว่า ใน พ.ศ. 2559 ประเทศสมาชิกของอาเซียน 3 ประเทศได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ (ประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.7) ประเทศไทย (ร้อยละ 16.5) และเวียดนาม (ร้อยละ 10.7) และมี ประเทศที่ กาลังจะ
เข้าสู่สังคมสูงอายุในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 9.5) เมียนมา (ร้อยละ 9.2) ประเทศไทย
จาเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วนี้ ประชากรที่มี สัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้นย่อม
หมายถึงภาระของรัฐ ชุมชน และครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้ จ่ายในการยังชีพ และการดูแลเกี่ยวกับการ
อยู่อาศัยที่เหมาะสม ที่จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 นี้ แสดงให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุไทยที่อยู่ในเขตเมืองและ ชนบท ที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน ยังมีความเหลื่อม ล้า ไม่เท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงบริการ สุขภาพอนามัย ซึ่งเนื่องมาจากข้อ จากัดในการเดินทาง และการรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุในกลุ่ม
ต่างๆ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การออกกาลังกาย การมีกิจกรรมทางสังคม แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลรักษาผู้สูงอายุโดยตรง แต่จะช่วยลดภาระในการดูแล และให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมาก ประเทศ
ไทยจาเป็นต้องเตรียมพร้อมด้วยการระดม ทรัพยากรทั้งหลายสร้างบุคลากร ปรับบทบาท หน้าที่และเพิ่มการ
ประสานงานขององค์กร/หน่วยงาน แก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ พัฒนา
รูปแบบและระบบต่าง ๆ
ในการให้บริการด้านสุขภาพ อย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้สูงอายุทจี่ ะเพิม่ จานวนขึ้นอีกมากในอนาคตอันใกล้นี้
อย่างไรก็ตามการที่ ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น
ผู้สูงวัยมีปัญหาสุข ภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการกระจุกตัวของความ
ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทัง้ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยทีส่ ุดและรวย ทีส่ ุดสูงถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 อันเป็นผลมาจากการกระจายโอกาสการ พัฒนาไม่ทวั่ ถึง
ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราเฉลี่ยผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ 17 เป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน
ประเทศไทยถึงร้อยละ 0.5 โดยมีจังหวัดนครราชสีมามีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย และพบว่า ร้อยละ
32.4 ผู้สูงอายุมีการออกกาลังกายเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ โดยผู้สูงอายุชายออกกาลังกายเป็นประจา มากกว่า
ผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 38.4 และร้อยละ 27.4 ตามลาดับ) การไม่ออกกาลังกายส่งผลต่อเรื่องกล้าม เนื้ออ่อนแรง
อีกทั้งเป็นต้นเหตุของโรคภัยต่างๆที่เข้ามากระทบต่อสุขภาพ เพือ่ เป็นการสร้างฐานทางสุขภาพให้ แก่ผู้สูงอายุ
เพือ่ ลดปัญหาทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ภาระในการดูและรักษา ค่าใช้จ่าย การเสียเวลาของคนใน ครอบครัว
ดังนั้นโครงการนี้จึงจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัด
การเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุ โดยพืน้ ยางนี้มีวัสดุทสี่ ามารถเปลี่ยนพลังงานกลทีไ่ ด้รับจากการ
เดินหรือ
ทรงตัวของผู้สูงอายุเป็นกระแสไฟฟ้าจัดวางอยู่ภายใน ซึ่งสัญญาณทีไ่ ด้จะถูกประม วลผล และบันทึกเป็นข้อมูล
หรือประวัติการเดินหรือทรงตัวของผู้สูงอายุรายนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นเทคโ นโลยีและ นวัตกรรมทีช่ ่วยส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุอยากออกกาลังกายมากขึ้น และเป็นการเพิม่ ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้ออีกด้วย
และเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงการมีสุขภาพทีด่ ีของผู้สูงอายุ
ได้อีกด้วย และเนื่องจากพืน้ ทีใ่ ช้นี้เป็นพืน้
ทีไ่ ด้จากการนายางพารามาใช้ประโยชน์จึง ถือเป็นการช่วยเพิม่ มูลค่า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ส่งผลต่อการ
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สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ยางพาราและสร้างอาชีพให้แก่บุคคล ชุมชน สาหรับสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เมื่อมี
การผลิตเป็นสินค้า
(1.2) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
ในประเทศไทยแนวโน้มของผู้สุงอายุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี การออกกกาลังกายซึ่งถือ
เป็นการสร้าง
ฐานทางสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้สูงอายุโดยตรง แต่จะช่วย ลดปัญหาทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ภาระในการดูและรักษา ค่าใช้จ่าย การเสียเวลาของคนในครอบ ครัว และให้บริการสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุได้อย่างมาก
ความเร่งด่วน
:
หากไม่มีการดาเนินการจะส่งผลให้เกิดปัญหากับตัวผู้สูงอายุและครอบครัวของ ผู้สูงอายุใน
อนาคต โดยจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มช่วยเหลือหรือดูแลตัวเองไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น และเกิดเป็นภาระให้กับครอบ
ของผู้สูงอายุต่อไป
2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1)วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยใช้ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมพื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุในเขต
นครชัยบุรินทร์
(2.2)สถานภาพโครงการ
โครงการเดิม
/ โครงการใหม่
(2.3)ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดาเนินการปกติ
/
(2.4)ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 2 ปี เริ่มต้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 สิ้นสุดเดือน กันยายน
พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2563-2564) โดยงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ เท่ากับ 4,000,000
บาทต่อปีงบประมาณ โดยมีรูปแบบของกิจกรรมเช่นเดิม ทัง้ นี้เพือ่ เป็นการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ประโยชน์
(2.5)สถานที่ดาเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในเขตนครชัยบุรินทร์
3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย
: ผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตนครชัยบุรินทร์
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
: ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ รัฐบาล เกษตรกรยางพารา
4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
๑) จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างน้อย 5 หน่วยงานใน4 จังหวัด
๒) ผู้สูงอายุทเี่ ข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 100 คน
เชิงคุณภาพ
๑) ผู้สูงอายุร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้นวัตกรรมพื้นยางผลิตกระแส
ไฟฟ้าเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการออกกาลังกาย
(4.2) ผลผลิต
เครื่องมือการออกกาลังกายภายในร่มสาหรับผู้สูงวัย
(4.3) ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุสนใจและตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดปัญหาการเป็นภาระ
ของครอบครัว เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากยางและสร้างอาชีพบุคคลในชุมชนเกิดผลิตภัณฑ์
สาหรับสร้างรายได้ให้กลุ่มชุมชน
เชิงลบ
: การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยที่สูง
งบรายได้ของครอบครัวลดลงจากการดูแลผูป่วย
5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด /กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่สาคัญ
ต.ค.-ธ.ค.62

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63

ก.ค.-ก.ย.63

ต.ค.-ธ.ค.63

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64

ก.ค.-ก.ย.64

1. คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์และหน่วยดาเนินการที่ต้องการนาไปใช้
2. รับฟังความต้องการจากผู้สูงอายุและหน่วยงานที่
ต้องการนาไปใช้ จัดทากรอบแนวคิด แผนการดาเนิน
งาน
3. ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดิน
และการทรงตัวของผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่สาคัญ
1. คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์และหน่วยดาเนินการที่ต้องการนาไปใช้
2. รับฟังความต้องการจากผู้สูงอายุและหน่วยงานที่
ต้องการนาไปใช้ จัดทากรอบแนวคิด แผนการดาเนิน
งาน
3. ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดิน
และการทรงตัวของผู้สูงอายุ

6) วิธีการดาเนินงาน

/

ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,000,000 บาทต่อปีงบประมาณ
8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
/ ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ ดาเนิน
การแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
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อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
/ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อยู่ในระหว่างการยื่นเสนอขออนุสิทธิบัตรและเนื่องจากโครงการนี้ต้องการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและหน่วยงานที่นาไปใช้ ดังนั้นอาจจาเป็นต้อง
ปรับลักษณะการทางานเพิ่มเติม
ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
/ ทั้งหมด



เครื่องมือดาเนินการ

/ มีพร้อมดาเนินการได้ทันที

เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
/ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
/ ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(8.6) ผลตอบแทน
/ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
9)

วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :
ให้ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ โดยปราศจากการออกกาลังกายพร้อม
ทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการใช้งาน รวมถึงการบารุงรักษา เพื่อสร้างคนให้เป็นฐานสู่ความ
ยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งให้คาปรึกษา แนะนาตลอดการใช้งาน

10) ปัญหา
๑.
๒.
๓.
๔.

อุปสรรคและข้อจากัด
ความต้องการที่หลากหลายองผู้สูงอายุในการใช้งาน
การตระหนักหรือเห็นคุณค่าของการออกกาลังกายของผู้สูงอายุที่ไม่เท่ากัน
ความสามารถในการเข้าใจวิธีการทางานของเครื่องและการดูแลรักษาเครื่อง
ความสามารถในการเข้าถึงและเข้าใจในเทคโนโลยี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :เครื่องมือการออกกาลังกายภายในร่มสาหรับผู้สูงวัย
ชื่อโครงการ : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : พื้นยางกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุใน
เขตนครชัยบุรินทร์
1. คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์และหน่วยดาเนินการที่
ต้องการนาไปใช้
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย

2. รับฟังความต้องการจากผู้สูงอายุและหน่วยงานที่ต้องการนาไปใช้ จัดทากรอบ
แนวคิด แผนการดาเนินงาน และดาเนิน การสร้างนวัตกรรมตามรูปแบบความต้องการ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย

ที่มา : สานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2562
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี 2563

คาชี้แจง

4,000,000
4,000,000
215,600
215,600
215,600
25,200
25,200 (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (7 คน x 72 ชั่วโมง x 50 บาท)
190,400
50,400 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (7 คน x 240 บาท x 40 วัน)
140,000 (2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ (7 คน x 25 คืน x 800 บาท)
3,422,000

3,422,000
3,296,000
192,500
192,500 (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (7 คน x 550 ชั่วโมง x 50 บาท)
594,400
84,000 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (7 คน x 240 บาท x 50 วัน)
112,000 (2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ (7 คน x 20 คืน x 800 บาท)
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

1.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ
ปี 2562
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี 2563
48,000
200,400
150,000
2,509,100
3,150
39,280
2,000
490,000
200,000
450,000
400,000
35,000
24,000
4,500
18,200
5,000
105,000
155,000
18,000
100,000
20,000
175,000
5,400

คาชี้แจง
(3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ (6,000 กิโลเมตร x 4 บาท x 2 คัน)
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(8) ค่าจ้างเหมาบริการทาซอฟท์แวร์เพื่อเก็บข้อมูลและรายงานผล (1 ซอฟท์แวร์ x 150,000 บาท)
(1) กระดาษ A4 (30 รีม x 105 บาท)
(2) หมึกพิมพ์ (4 ตลับ/ชุด) (9,820 บาท x 4 ชุด)
(3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการ (200 แผ่น x 10 บาท)
(4) ชุดตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าและประมวลผล (40 ชุด x 12,250 บาท)
(5) ยางคอมปาวด์ (500 กิโลกรัม x 400 บาท)
(6) ไดอะแฟรมเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (5,000 แผ่น x 90 บาท)
(7) แม่พิมพ์ขึ้นรูปยาง (50,000 บาท x 8 ชิ้น)
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์ (2 เครื่อง x 17,500 บาท)
(9) สายไฟ (400 เมตร x 60 บาท)
(10) ตู้เก็บอุปกรณ์ (3 ตู้ x 1,500 บาท)
(11) ดอกสว่านสีทอง # 1-13 มิลลิเมตร (10 ชุด x 1,820 บาท)
(12) หลอด LED (1,000 หลอด x 5 บาท)
(13) เส้นพลาสติก ABS (150 กิโลกรัม x 700 บาท)
(14) แผ่นเหล็กเรียบ 4 นิ้ว x 8 นิ้ว x 3 มิลลิเมตร ss400 (50 แผ่น x 3,100 บาท)
(15) แผ่นกระดานไม้ยางพาราประสาน ขนาด 60 x 120 ซม. หนา 2 ซม. (12 แผ่น x 1,500 บาท)
(16) เรซิน (100 แกลอน x 1,000 บาท)
(17) ตัวเร่งเรซิน (200 กระป๋อง x 100 บาท)
(18) ยางซิลิโคน (50 แกลอน x 3,500 บาท)
(19) เหล็กแผ่นเกรด ss400 หนา 25 มม. ขนาด 20 x 20 ซม. (4 แผ่น x 1,350 บาท)

7,040
(20) เหล็กแผ่นเกรด ss400 หนา 25 มม. ขนาด 36 x 36 ซม. (4 แผ่น x 1,760 บาท)
22,500 (21) ถุงมือกันความร้อน (50 คู่ x 450 บาท)
191,880 (22) แผ่นเทฟลอน ขนาด 60 x 40 ซม. (120 แผ่น x 1,599 บาท)

ที่มา : สานักงบประมาณ
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี 2563

คาชี้แจง

14,000
(23) สเตคลีน กระปุกละ 220 กรัม (100 กระปุก x 140 บาท)
8,400
(24) อะซิโตน 450 cc (56 ขวด x 150 บาท)
6,000 (24) ซิลิโคนสเปรย์ (30 กระป๋อง x 200 บาท)
9,750
(25) ประแจแหวนข้างปากตาย เบอร์ 10-32 มม. (14 ตัว/ชุด) (5 ชุด x 1,950 บาท)
126,000

2.2 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
าบรินกการถ่
ารไปรษณี
ย์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นยางผลิต
3.- ดค่าเนิ
ายทอดองค์
กระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน

123,000 ค่าไฟฟ้า
3,000 ค่าบริการไปรษณีย์
362,400
362,400
84,000
84,000
278,400
100,800
145,600
32,000

1.1.2 ค่าใช้สอย

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) (7 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 20 ครั้ง)
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (7 คน x 240 บาท x 60 วัน)
(2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ (7 คน x 26 คืน x 800 บาท)
(3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ (4,000 กิโลเมตร x 4 บาท x 2 คัน)

หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

ที่มา : สานักงบประมาณ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ที่

ประมาณการ

กิจกรรม

1 การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550

งบประมาณ (บาท)
500,000

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.)

400,000

3 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

200,000

4 ค่าใช้จ่ายในการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ฯ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามมาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

300,000

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แก่
คณะกรรมการก.บ.ก. บุคลากรในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลในการจัดทายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ การเดินทางไปราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

2,800,000

6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผน

400,000

7 การติดตามประเมินผล

400,000
รวมทั้งสิ้น

5,000,000
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