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1. รายนามผู้ชี้แจง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ลาดับ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

1.

นายกอบชัย บุญอรณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ

2.

นายวิเชียร จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

3.

นายธัชกร หัตถาธยากูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

4.

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พบิ ูลย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

5.

นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา

หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา

6.

นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง

หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ

7.

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

8.
9.

นายสันทัด แสนทอง

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นางกรคณา ลืออดุลย์
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2. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ
1. วิสยั ทัศน์
ศู นย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม และสังคมเป็ นสุข
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรู ปข้าวหอมมะลิ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพือ่ อุตสาหกรรมอาหาร
และพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และแปรรู ปเชิงคุณภาพ
4. ส่งเสริมการเรียนรูส้ ู่การปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6. ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ให้ได้รบั ความนิยม และบริหารจัดการให้มศี กั ยภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม
3. ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้ หน่วยรับงบประมาณ
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ.2551
หมวด 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
มาตรา 6 การบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการให้คานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด แล้วแต่กรณี
(2) การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(3) การกระจายอานาจการตัดสินใจลงไปสูร่ ะดับผูป้ ฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ
(4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิน่ มีความพร้อมในการรับการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบัติราชการ
(6) การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. กาหนด และตามข้อเสนอแนะของสานักงบประมาณ
มาตรา 14 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการตามที่กาหนดในมาตรา 6 ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังนี้
(1) บริหารงานจังหวัดโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในจังหวัด

-3-

(2) ประสานความเชือ่ มโยงหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับภาคประชาสังคมและ
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
(3) บูรณาการการบริหารงบประมาณ และแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิน่ และให้บริการ
พื้นฐานแก่ประชาชน
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเองอย่างยัง่ ยืน
(6) เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้จงั หวัดมีขดี สมรรถนะ
รองรับกระแสโลกาภิวัตน์
(7) การทาตนเป็นแบบอย่างแก่ผปู้ ฏิบัติงานและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนา
ผูป้ ฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มาตรา 16 ให้หัวหน้ากลุม่ จังหวัดมีอานาจหน้าที่ประสาน เร่งรัด และติดตามการดาเนินงานของผูว้ ่าราชการ
จังหวัดในส่วนที่เกีย่ วข้องกับแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุม่ จังหวัด
2.ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุม่
จังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุม่ จังหวัด (ฉบับที่ ๓) โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกลุม่ จังหวัด
และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุม่ จังหวัดอาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประกอบมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2560 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุม่ จังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุม่ จังหวัด
โดยจัดตั้งกลุม่ จังหวัด จานวน 18 กลุม่ จังหวัด 6 ภาค และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติราชการของกลุม่ จังหวัด
ข้อ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
(4) กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยให้จงั หวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุม่ จังหวัด
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4. โครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม/ิ
รองหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์/
รองหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์/
รองหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการเงินและบัญชี

-5แบบฟอร์ม 3.1

3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยรับงบประมาณ กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

352.8991

ล้านบาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

397.6716

ล้านบาท

3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

41.5172

ล้านบาท

: งบบุคลากร

-

ล้านบาท

: งบดาเนินงาน

15.2873 ล้านบาท

: งบลงทุน

24.8483 ล้านบาท

: งบเงินอุดหนุน
: งบรายจ่ายอื่น
4. เงินนอกงบประมาณที่นามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2564 (ไม่รวม PO. จานวน 176.0446 ล้านบาท)

-

ล้านบาท

1.3816 ล้านบาท
-

ล้านบาท

-6แบบฟอร์ม 3.2
3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยรับงบประมาณ กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2564 - 2565
ปี 2564
ปี 2565
เพิม่ / ลด
งบประมาณ
งบประมาณ
การเบิกจ่าย*
จานวน
ร้อยละ
ตามร่าง พ.ร.บ.
ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรวม
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

397.6716

41.5172

352.8991

(44.7725)

(11.26)

397.6716

41.5172

352.8991

(44.7725)

(11.26)

1) แผนงานพืน้ ฐาน...........-...................

-

-

-

-

-

2) แผนงานพืน้ ฐาน............-..................

-

-

-

-

-

3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
4) แผนงานยุทธศาสตร์.........-..............

397.6716

41.5172

352.8991

(44.7725)

(11.26)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) แผนงานบูรณาการ.........-..............

-

-

-

-

-

2) แผนงานบูรณาการ........-...............

-

-

-

-

-

3) แผนงานบูรณาการ.......-................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ การชาระหนีภ้ าครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ชดใช้เงินทุนสารองจ่าย

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2564 (ไม่รวม PO. จานวน 176.0446 ล้านบาท)
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4. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
หน่วย : ล้านบาท
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ

1

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุม่ นครชัยบุรันทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ ยืนใน
เขตนครชัยบรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อม
ท้าระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าบ้านโสกหว้า
ต้าบลโนนส้าราญ อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.
397.6716

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

119.2430
100.2000

12.0000 ผลการด้าเนินงาน 15 % อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ อุปสรรคในการก่อสร้างคือปัจจุบนั น้้าใน
แม่น้าชีขนึ้ สูงอย่างรวดเร็ว น้้าไหลเข้า
ท่วมบ่อก่อสร้าง/แนวทางแก้ไขคือต้องรอ
ดูสถานการณ์น้าและปริมาณฝน

กิจกรรมย่อยที่ 2 แก้มลิงหนองระเวียลเวง
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลไพศาล
อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

9.5000 ได้ผรู้ ับจ้างแล้ว จะสามารถลงนามในสัญญาจ้าง
ได้ช่วงเดือน พ.ค.64 (ผูร้ ับจ้างอยูจ่ ังหวัด
นครศรีธรรมราช )
ได้ท้าหนังสือแจ้งผูร้ ับจ้างให้เข้ามาท้าสัญญา
แล้ว และมีหนังสือแจ้งเร่งรัดจากจังหวัดด้วย

เนือ่ งจากมีการแก้ไขแบบจึงไม่สามารถ
ลงนามได้ทนั เดือน มี.ค. 64 และติดช่วง
เทศกาลหยุดยาว จึงต้องเลือ่ นไปลงนามใน
เดือน พ.ค. 64 ประกอบกัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
และมีประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ในการ
ควบคุมการแพร่ระบาด หากเดินทางเข้า
จังหวัดจะต้องมีการกักตัว 14 วัน

กิจกรรมย่อยที่ 3 แก้มลิงหนองนาเลิง
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลคอนสวรรค์
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

15.0000 ผลการด้าเนินงาน 45 % อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ

-

กิจกรรมย่อยที่ 4 แก้มลิงกุดตลาด พร้อม
อาคารประกอบ ต้าบลกระโพ อ้าเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

25.0000 - งานด้าเนินการเอง (0.4290 ลบ.) ผูกพัน
ภายใน 19 มี.ค. 64 เบิกจ่ายแล้ว ข้อมูล ณ
วันที่ 19 เม.ย. 64 จ้านวน 64,755 บาท
- งานจ้างเหมา (24.5710 ลบ.)
1.ประกาศร่าง tor วันที่ 19 -24 มี.ค. 64
2. ประกาศเชิญชวน 29 มี.ค. - 19 เม.ย. 64
3. ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง วันที่ 20 เม.ย. 64
4.ยืน่ ซอง วันที่ 11 พ.ค. 64
5. พิจารณาผล (3วัน) 17 พ.ค. 64
6. ประกาศผลผูช้ นะ 20 พ.ค. 64 (รออุทธรณ์
7 วัน)
7. ลงนามในสัญญา ภายในต้นเดือนมิถุนายน
2564

-

กิจกรรมย่อยที่ 5 แก้มลิงหนองจะแกเอิด
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโคกขมิน้
อ้าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

10.5000 ผลการด้าเนินงาน ขณะนีไ้ ด้ด้าเนินการขุดลอก
แก้มลิงแล้ว 20 % ของปริมาณงาน และ
เตรียมส่งมอบงาน งวดที่ 1 ต้นเดือนกรกฎาคม
64

-

-8-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมย่อยที่ 6 ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้า
ห้วยกอกพร้อมขุดลอก ต้าบลบ้านกอก
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

11.0000 ผลการด้าเนินงาน 40 % อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ อุปสรรคในการก่อสร้างคือปัจจุบนั น้้าใน
ล้าห้วยขึน้ สูงอย่างรวดเร็ว น้้าไหลเข้าท่วม
บ่อก่สร้าง/แนวทางแก้ไขคือเร่งสูบน้้าออก
จากบ่อก่อสร้างเพื่อให้ด้าเนินงานต่อได้

กิจกรรมย่อยที่ 7 แก้มลิงฝายกระทุ่ม
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลสูงเนิน
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

13.2000 ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 24 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา สชป.8/จ.บร.19/2564 เริ่มด้าเนินการ
25 มี.ค. 2564 สิน้ สุดสัญญา 21 ส.ค. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพันจ้านวน 12.9500 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน ขณะนีไ้ ด้ด้าเนินการขุด
ลอกแก้มลิงแล้ว 20% ของปริมาณงาน และ
คาดว่าจะสามารถด้าเนินการส่งงานงวดแรกได้
ภายในเดือน พ.ค.64

-

กิจกรรมย่อยที่ 8 ก่อสร้างอาคารบังคับน้้า
ล้าห้วยเรียง บ้านกุดหัวช้าง ต้าบลหนอง
คอนไทย อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมย่อยที่ 9 ก่อสร้างระบบส่งน้า
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนตูมทุ่งสว่าง
ต้าบลวังชมภู อ้าเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย)
กิจกรรมหลักที่ 2 การเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ
เกษตรอินทรียว์ ิถีนครชัยบุรินทร์ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า

4.0000 ผลการด้าเนินงาน 40 % อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ

-

ได้รับเงินเหลือจ่ายตามมติ ก.บ.ก. ครังที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2564 ไปด้าเนิน
กิจกรรมในโครงการ Y2 งบประมาณ
8,000,000 บาท เป็นงานด้าเนินการเอง

-

4.1664

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา เจ้าภาพ)

3.1664 ก้าลังด้าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและก่อหนีผ้ ูกพัน
ล่าช้าเนือ่ งจากสถานการณ์โควิค -19
ยกเว้นงบอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เดิมมีแผนการ จึงมีการปรับแผนด้าเนินการไปช่วงผ่อน
ด้าเนินงานช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.64 เนือ่ งจาก ปรน และขอใช้เงินจัดสรรครั้งต่อไปอีก
สถานการณ์โควิค-19 จึงรอสถานการณ์คลีค่ ลาย จ้านวน 1,719,400 บาท เพื่อด้าเนินการ
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การยกระดับระบบการ
รับรองPGSสูม่ าตรฐานสากล นครชัย
บุรินทร์ (นครราชสีมา เจ้าภาพ)

1.0000 เป็นการจ้างเหมาบริการอยูร่ ะหว่างเห็นชอบ
ราคากลาง

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
การตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรกลุม่ นครชัย
บุรินทร์

3.0000

ล่าช้าเนือ่ งจากสถานการณ์โควิค -19 จึง
มีการปรับแผนด้าเนินการไปช่วงผ่อนปรน
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรม การพัฒนาช่องทางการตลาด
(นครราชสีมา เจ้าภาพ)

3.0000 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานแสดงและจ้าหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จ้านวน 1
ครั้งๆ ละ 5 วัน จ้านวน 60 คูหา : ด้าเนินการ
จัดงานเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 10-14 มีนาคม
2564 ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา
มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วม จ้านวน 60 ราย เกิด
มูลค่าการค้า 2,237,048 บาท อยูร่ ะหว่างการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานแสดงและจ้าหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จ้านวน 1
ครั้งๆ ละ 5 วัน จ้านวน 50 คูหา อยูร่ ะหว่าง
ด้าเนินการลงนามในสัญญา

กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการไร่นาเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และเพื่อคุณภาพการผลิตของเกษตรกรที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา

1.5982

จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมที่ 2 การจัดงานแสดงและ
จ้าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์ จ้านวน 1 ครั้งๆ ละ 5 วัน จ้านวน
50 คูหา ณ จังหวัดสุรินท์ จากเดิม
ก้าหนดจัดงานในเดือนเมษายน 2564 แต่
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงท้าให้
ต้องเลือ่ นก้าหนดการจัดงานออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลาย

0.9473 อบรมสัมมนาให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
แล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564
และศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ้ากัด
จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 250 คน
0.6509 จัดประชุมเมือ่ วันที่ 22 - 24 มี.ค.64 จ้านวน
193 คน อยูร่ ะหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย
โดยมีผลการเบิกจ่าย 406,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.44 และขอคืนเงินเหลือจ่าย จ้านวน
176,200 บาท

-

ได้รับเงินเหลือจ่ายตามมติ ก.บ.ก. ครังที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2564 มาด้าเนินต่อ
ยอดโครงการ Y1 งบประมาณ 206,300 บาท
- แจ้งสหกรณ์ประสานสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการ เตรียมการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ คาดว่า จะด้าเนินการจัดประชุมใน
เดือนมิถุนายน 2564

-

0.3750 ด้าเนินการฝึกอบรมเกษตกรเป้าหมาย 30 ราย
แล้ว เมือ่ วันที่ 19 ม.ค.64 ณ ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา จัดซือ้ -มอบปัจจัยการผลิต
และส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

-

จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย)

กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตาม
มาตรฐานฟาร์ม GFM
จังหวัดนครราชสีมา

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

-

1.5000

- 10 -

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

จังหวัดชัยภูมิ

0.3750 - ด้าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร 30 ราย ใน
วันที่ 5 มีนาคม 2564
- ด้าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุส้านักงาน วัสดุ
เวชภัณฑ์ วัสดุสนามและการฝึก วัสดุ
การเกษตรเรียบร้อยแล้ว คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
วัสดุกอ่ สร้าง (วัสดุปรับปรุงฟาร์มมาตรฐาน
GFM) ยอดเงินงบประมาณ 150,000 บาท
ก้าลังด้าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างอยูร่ ะหว่างรอส่ง
มอบ

-

จังหวัดบุรีรัมย์

0.3750 ด้าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัด
กิจกรรม 1 วันเมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ
ที่ท้าการวิสาหกิจชุมชนผูเ้ ลีย้ งแพะ-แกะอ้าเภอ
คูเมือง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
กลุม่ เป้าหมาย เกษตรกรที่เลีย้ งแพะ-แกะ จาก
อ.สตึก,อ.แคนดง,อ.พุทไธสง,อ.นาโพธิ์ และ อ.
บ้านใหม่ไชยพจน์
จ้านวน 30 คน

-

จังหวัดสุรินทร์

0.3750 อยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมในการ
จัดซือ้ -จัดจ้างปัจจัยการผลิต

จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย)

กิจกรรมหลักที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์สาหรับ
การผลิตโคเนื้อแพะ แกะแบบครบวงจร
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์ม การผลิต
อาหารสัตว์ในท้องถิน่ การพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
ชุมชนเพื่อการเลีย้ งโคเนือ้ แพะ แกะ แบบ
ครบวงจร (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ด้าเนินการ)

ได้รับเงินเหลือจ่ายตามมติ ก.บ.ก. ครังที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2564 มาด้าเนินต่อ
ยอดโครงการ Y1 งบประมาณ 387,500 บาท
- อยูร่ ะหว่างการจัดซือจัดจ้าง

เนือ่ งจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 จ้าเป็นต้อง
เลือ่ นการอบรมออกไป จนกว่า
สถานการณ์จะคลีค่ ลาย
-

3.0000

2.0264 ก้าลังด้าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและก่อหนีผ้ ูกพัน
ล่าช้าเนือ่ งจากสถานการณ์โควิค -19 จึง
ยกเว้นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เดิมมีแผนการ มีการปรับแผนด้าเนินการไปช่วงผ่อนปรน
ด้าเนินงานช่วง เม.ย. - พ.ค. เนือ่ งจาก
และขอใช้เงินจัดสรรครั้งต่อไปอีก จ้านวน
สถานการณ์โควิค-19 จึงรอสถานการณ์คลีค่ ลาย 221,000 บาท เพื่อด้าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 การถ่ายทอด
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์เพื่อสร้าง
รายได้ในระดับเกษตรกร

0.9736 หน่วยงานมีแผนด้าเนินการในไตรมาสที่ 2
ขณะนีไ้ ด้ด้าเนินการจัดแต่งตัง้ กรรมการ
ผูด้ ้าเนินการภายในหน่วยงานและท้าแผนการ
จัดซือ้ จัดจ้างในการใช้งบประมาณเสร็จสิน้
พร้อมน้าเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
ด้าเนินการ ซึง่ คาดว่าจะเสร็จสิน้ ทันเวลา

กิจกรรมหลักที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อเพื่อการส่งออก
กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
ยกระดับการเลีย้ งสัตว์ของเกษตรกรให้มี
มาตรฐานเพิ่มมากขึน้ โดยใช้มาตรฐาน
GFM ของกรมปศุสัตว์มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนา

1.1328

จังหวัดนครราชสีมา

0.4192 ได้รับการจัดสรรงบประมาณงวด 2 ในเดือน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
เม.ย.64 มีการยืมเงินเพื่อด้าเนินการฝึกอบรม covid-19 ในช่วงที่จะด้าเนินการฝึกอบรม
สัมมนาในเดือน พ.ค. 64 แต่ประสบกับ
จึงปรับแผนเลือ่ นไปในช่วงที่สถานการณ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โคโรน่า
คลีค่ ลายหรือผ่อนปรน
2019 (covid-19) จึงต้องปรับแผนด้าเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

0.2016

จังหวัดบุรีรัมย์

0.2968 คาดว่าจะด้าเนินได้ หลังจากวันที่ 18
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
พฤษภาคม 2564 เนือ่ งจากขณะนี้ จังหวัด
ไวรัสcovid-19 ในช่วงที่จะด้าเนินการ
บุรีรัมย์ได้มีประกาศ ควบคุมห้ามมิให้จัด
ฝึกอบรม (พ.ค.64) จึงปรับแผนเลือ่ นไป
กิจกรรม และขอความร่วมมือประชาชนงด
ในช่วงที่สถานการณ์คลีค่ ลายหรือผ่อนปรน
ออกจากบ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการ (ภายหลังวันที่ 18 พ.ค. 64)
แพร่ระบบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(covid-19)

จังหวัดสุรินทร์

0.2152

จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย)

ปรับแผนการด้าเนินการให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาโดยจะด้าเนินการท้าศูนย์
การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ 1 ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเดือนกรกฎาคม 2564 และจะท้าการ
ฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แล้ว
เสร็จทั้งจ้านวน 4 รุ่น ซึง่ จะมีระยะเวลาที่
เพียงพอต่อการด้าเนินการและสามารถ
ยืดหยุน่ ได้อกี จ้านวน 2 เดือน เพื่อให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ

1.1328

ก้าหนดแผนด้าเนินการในช่วงเดือน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
พฤษภาคม 2564 แต่เลือ่ นก้าหนดการไป
ไวรัสcovid-19 ในช่วงที่จะด้าเนินการ
ด้าเนินการช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ต้อง ฝึกอบรม (พ.ค.64) จึงปรับแผนเลือ่ นไป
ประเมินสถานการณ์การแพร่การระบาดของ ในช่วงที่สถานการณ์คลีค่ ลายหรือผ่อนปรน
การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(เดือนมิ.ย. 64)
(covid-19) อีกครั้ง

ก้าหนดแผนจัดฝึกอบรมช่วงเดือนปลายเดือน
เนือ่ งจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
พฤษภาคม 2564 กลุม่ เป้าหมาย 40 คน
ของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 จ้าเป็นต้อง
จ้านวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน
เลือ่ นการอบรมออกไป จนกว่า
สถานการณ์จะคลีค่ ลาย
ได้รับเงินเหลือจ่ายตามมติ ก.บ.ก. ครังที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2564 มาด้าเนินต่อ
ยอดโครงการ Y1 งบประมาณ 2,302,000 บาท
- อยูร่ ะหว่างเตรียมพร้อมด้าเนินการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัส
covid-19 ท้าให้กจิ กรรมแรกยังไม่
สามารถเริ่มด้าเนินการ ส้าหรับกิจกรรมที่
ต่อยอดจากกิจกรรมแรกนันยังต่อ
ด้าเนินการในช่วงสถานการณ์คลีค่ ลาย
หรือผ่อนปรนด้วยเช่นกัน
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ลาดับ

2

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการผลิตโคเนื้อวากิวนครชัย
บุรินทร์สเู่ นื้อโคพรีเมีย่ ม

2.8200 หน่วยงานมีแผนด้าเนินการไตรมาสที่ 3ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
ได้แต่งตัง้ กรรมการผูด้ ้าเนินการภายใน
covid-19 ท้าให้เกิดความล่าช้า เมือ่
หน่วยงานและท้าแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในการ ได้รับจัดสรรเงินประจ้างวดครั้งต่อไปอีก
ใช้งบประมาณเสร็จสิน้ แล้วพร้อมน้าเสนอต่อ จ้านวน 2,820,000 บาท จะเร่ง
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อด้าเนินการ ซึง่ คาดว่าจะ ด้าเนินการตามเป้าหมายที่ก้าหนด
เสร็จสิน้ ในปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา

0.8256

จังหวัดชัยภูมิ

0.2064 เดิมมีแผนด้าเนินการฝึกอบรมในช่วง 19-24
เมษายน 2564

จังหวัดบุรีรัมย์

0.2064 คาดว่าจะด้าเนินโครงการได้ หลังจากวันที่ 18
เนือ่ งจากขณะนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มี
พฤษภาคม 2564
ประกาศ ควบคุมห้ามมิให้จัดกิจกรรม
และขอความร่วมมือประชาชนงดออก
จากบ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกัน
โรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดสุรินทร์

0.2064 กลุม่ เป้าหมาย 640 ราย จัดอบรมตามแผนช่วง เนือ่ งจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
เดือนพฤษภาคม เนือ่ งจากติดสถานการณ์โควิด ของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 จ้าเป็นต้อง
อาจเลือ่ นไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน ได้ยมื เงิน เลือ่ นการอบรมออกไป จนกว่า
ราชการเรียบร้อยแล้ว
สถานการณ์จะคลีค่ ลาย

กิจกรรมหลักที่ 10 งานแสดงมหกรรม
สินค้าปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย Road show (ด้าเนินการ
โดยจ.ชัยภูมิ)

1.0000

โครงการยกระดับขีดความสามารถการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
ทร์ กที่ 11 การพัฒนาโครงสร้าง
กิบุจรินกรรมหลั
พื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว

0.2064 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั เกษตกร
เป้าหมาย 40 รายแล้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 21-23
ธันวาคม 2563 จ้านวน 20 ราย และรุ่นที่ 2
เมือ่ วันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 จ้านวน 20
ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1.0000 มีแผนด้าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2564
อยูร่ ะหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR)

264.1204
236.8150

-

ล่าช้าเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด - 19 จึงมีการ
ปรับแผนไปด้าเนินการในช่วงผ่อนปรน

เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด - 19 ท้าให้ต้องเตรียมพร้อมกับ
สถานการณ์และต้องด้าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ/มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาด
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 11.1 ปรับปรุงภูมิทศั น์อา่ ง
เก็บน้้าห้วยจระเข้มาก ต้าบลบ้านบัว
อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ลาน
กิจกรรมและนันทนาการอ่างเก็บน้้าห้วย
จระเข้มาก ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์)
กิจกรรมย่อยที่ 11.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อ
การท่องเที่ยว
รายการย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีต สาย ชย.4021 แยกทล.2037
- บ้านหนองแวง อ้าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

15.6000 ขณะนี้ ได้ปรับปรุงพื้นที่โดยการปรับหน้าดิน
แล้ว 80% เพื่อเตรียมปรับปรุงภูมิทศั น์ต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข
เสนอขอเปลีย่ นแปลงวิธีการด้าเนิน
โครงการ จากวิธีการจ้างเป็นวิธีการ
ด้าเนินการเอง

221.2150
8.4150 ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 3 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา ชย/96/2564 เริ่มด้าเนินการ 4 มี.ค. 64
สิน้ สุดสัญญา 21 มิ.ย. 64
ก่อหนีผ้ ูกพันจ้านวน 8.3200 ลบ.
อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ

-

กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 – เตาเผาโบราณ อ้าเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
7.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร

20.0000 ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา 164/2564 เริ่มด้าเนินการ 27 มี.ค.
2564 สิน้ สุดสัญญา 23 ส.ค. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน จ้านวน 19.9750 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 6% ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ปรับถมหน้าดินซึง่ คาดว่าจะ เตรียมส่งงานงวด
แรก ภายในเดือน พฤษภาคม 2564

-

รายการย่อยที่ 3 ก่อสร้างขยาย
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน –
ห้วยเสว อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อม
เครื่องหมายอ้านวยความสะดวกและ
ปลอดภัย ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

30.0000 ลงนามในสัญญาได้วันที่ 29 เม.ย. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพันจ้านวน 29.9189 ลบ.
เลขที่สัญญา บร.76/2564
เริ่มด้าเนินการ 30 เม.ย. 2564
สิน้ สุดสัญญา 26 ก.ย. 2564
- ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างปรับถมหน้าดิน

-

รายการย่อยที่ 4 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 3003 แยก
ทล. 201-บ้านเจริญผล ต้าบลหนองบัวตะ
เกียด,มาบกราด อ้าเภอด่านขุนทด,พระ
ทองค้า จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000
กิโลเมตร

30.0000 เลขที่สัญญา จ.นม 3/2564 ลงนามในสัญญา
เมือ่ 26 ม.ค. 2564 เริ่มด้าเนินการ 27 ม.ค.
2564 สิน้ สุดสัญญา 26 มิ.ย. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน 28.5000 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 79 %
ส่งงวดที่ 1 - 6 เมือ่ วันที่ 9 เม.ษ. 2564

-

รายการย่อยที่ 5 ปรับปรุง/ขยายความ
กว้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ชย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 205 อ่างเก็บน้้าล้าคันฉู อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

16.8000 ลงนามในสัญญาเมือ่ 4 มี.ค. 2564 เลขที่สัญญา
ชย/105/2564 เริ่มด้าเนินการ 5 มี.ค. 2564
สิน้ สุดสัญญา 1 ส.ค. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน จ้านวน 16.7850 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 10 %

-
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

รายการย่อยที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวง
หมายเลข 224 – อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 15.00 เมตร
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

20.0000 ลงนามในสัญญาเมือ่ 22 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา 149/2564 เริ่มด้าเนินการ 23 มี.ค.
2564 สิน้ สุดสัญญา 19 ส.ค. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน จ้านวน 19.9790 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 5% ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ปรับถมหน้าดินซึง่ คาดว่าจะ เตรียมส่งงานงวด
แรก ภายในวันที่ 20 พ.ค. 64

-

รายการย่อยที่ 7 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเสิงสาง บ้านสระตะเคียน ต้าบลเสิงสาง อ้าเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

20.0000 เลขที่สัญญา จ.นม 4/2564 ลงนามในสัญญา
เมือ่ 5 ก.พ. 2564 เริ่มด้าเนินการ 6 ก.พ. 2564
สิน้ สุดสัญญา 26 พ.ค. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน 20.0000 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 83 %
ส่งงวดที่ 1 - 7 เมือ่ วันที่ 9 เม.ย. 2564

-

รายการย่อยที่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึง
ละหาน อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

12.5000 ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา 164/2564 เริ่มด้าเนินการ 27 มี.ค.
2564 สิน้ สุดสัญญา 23 ส.ค. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน จ้านวน 9.100 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 20 % อยูร่ ะหว่าง
ด้าเนินการ

-

รายการย่อยที่ 9 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีต ถนนสาย ชย.5037 แยกทาง
หลวงชนบท ชย.3006 - บ้านซับสะเลเต
อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง
3.000 กิโลเมตร

9.5000 ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 4 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา ชย/101/2564 เริ่มด้าเนินการ 5 มี.ค.
2564 สิน้ สุดสัญญา 12 มิ.ย. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน จ้านวน 9.4900 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 50 % อยูร่ ะหว่าง
ด้าเนินการ

-

รายการย่อยที่ 10 ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชย.4015 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2037- บ้านห้วยกุม่
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.750
กิโลเมตร

8.5000 ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 4 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา ชย/102/2564 เริ่มด้าเนินการ 5 มี.ค.
2564 สิน้ สุดสัญญา 12 มิ.ย. 2564
ก่อหนีผ้ ูกพัน จ้านวน 8.4900 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 35 % อยูร่ ะหว่าง
ด้าเนินการ

-

รายการย่อยที่ 11 ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชย.2004 แยก
ทางหลวงหมายเลข 12 - แยกทางหลวง
หมายเลข 201 อ้าเภอคอนสาร,ภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร

8.5000 ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 3 มี.ค. 2564 เลขที่
สัญญา ชย/91/2564 เริ่มด้าเนินการ 4 มี.ค. 64
สิน้ สุดสัญญา 11 มิ.ย. 64
ก่อหนีผ้ ูกพัน จ้านวน 8.4500 ลบ.
- ผลการด้าเนินงาน 35 % อยูร่ ะหว่าง
ด้าเนินการ

-

รายการย่อยที่ 12 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อ
การท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข
2090 ตอนปางแก - อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+000
อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

30.0000 เสนอยกเลิกแล้วด้าเนินการแล้ว จะน้าไปโอน
เปลีย่ นแปลงเพื่อใช้ในโครงการอืน่

เนือ่ งจากมีการขอให้จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นอีกครั้งก่อนด้าเนินการ โดยที่
ประชุม ฯ ต้องการให้มีการปรับแบบรูป
รายการ แต่แบบรูปรายการนัน้ กระทบต่อ
ต้นไม้ ซึง่ จะต้องเสนอไปขออนุญาตจาก
กรมป่าไม้ ท้าให้การด้าเนินการล่าช้า
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
รายการย่อยที่ 13 ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวง
หมายเลข 2055 - วัดพระธาตุหนองสาม
หมืน่ อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500
กิโลเมตร

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

7.0000 เนือ่ งจากมีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ จึงโอน
เปลีย่ นแปลงไปด้าเนินการเพื่อต่อยอดกิจกรรม
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสาย ชย.2004 แยกทางหลวง
หมายเลข 12 - แยกทางหลวงหมายเลข 201
อ้าเภอคอนสาร,ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง
2.000 กม. ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 - 1.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์อ้านวย
ความปลอดภัย

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข
-

กิจกรรมย่อยที่ 14 ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชย.2004 แยก
ทางหลวงหมายเลข 12 - แยกทางหลวง
หมายเลข 201 อ้าเภอคอนสาร,ภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.000 กม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร พร้อม
อุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัย

เป็นรายการที่ได้รับการโอนเปลีย่ นแปลงมา
ด้าเนินการต่อยอดโครงการ Y1 ตามมติที่
ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2563 เมือ่ วันที่ 22
ธ.ค. 2563 งบประมาณ 7,000,000 บาท ก่อ
หนีผ้ ูกพัน 6.9900 ลบ.
(วันลงนาม 22 มี.ค. 2564 เลชที่สัญญา ชย/
126/2564 วันเริ่มงาน 23 มี.ค.64 สิน้ สุด
สัญญา 30 มิ.ย.64
- ผลการด้าเนินงาน 35 % อยูร่ ะหว่าง
ด้าเนินการ

-

รายการย่อยที่ 15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึง
ละหาน อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร (เหลือจ่ายต่อ
ยอดกิจกรรมเดิม)

ได้รับเงินเหลือจ่ายตามมติ ก.บ.ก. ครังที่
1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2564 มาด้าเนินต่อ
ยอดโครงการ Y1 งบประมาณ 2,300,000 บาท
ผลการด้าเนินงาน : อยูร่ ะหว่างการประกาศ
จัดซือจัดจ้าง

-

กิจกรรมหลักที่ 12 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 12.1 กิจกรรมอมรมเชิง
ปฏิบตั ิการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัย
นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา เจ้าภาพ)

6.4560
3.0000 - ประชุมคณะท้างาน 4 จังหวัด 1 ครั้ง
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
- จัดจ้างบุคลากรภายนอก 1 อัตรา
(กุมภาพันธ์ - มิถุนายน)
- จัดซือ้ วัสดุส้านักงาน/วัสดุส้านักงานส้าหรับ
การอบรม ก้าหนดอบรมครั้งที่ 1เดือน
กุมภาพันธ์ (เลือ่ น เนือ่ งจากยังไม่ได้รับโอน
งบประมาณจัดสรรงวดที่ 2) ก้าหนดอบรม
ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม (เลือ่ น เนือ่ งจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 )
ก้าหนดอบรมครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน และ
ก้าหนดติดตัง้ ผลงานเพื่อจัดแสดงช่วงเดือน
กรกฎาคม 2564

เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท้าให้ต้องเลือ่ นการอบรม
สัมมนาจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลาย
และได้รับเงินจัดสรรครั้งต่อไปอีก จ้านวน
705,000 บาท จะเร่งด้าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมย่อยที่ 12.2 กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยวกลุม่ นครชัยบุรินทร์
(นครราชสีมา เจ้าภาพ)

3.4560 ด้าเนินการฝึกอบรมสัมมนา จ้านวน 6 รุ่นๆละ
120 คน รวม 720 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 ก.พ.64
รุ่น 2 วันที่ 17 - 19 ก.พ.64
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 26 ก.พ.64
รุ่น 4 วันที่ 3 - 5 มี.ค.64
รุ่น 5 วันที่ 10 - 12 มี.ค.64
รุ่นที่ 6 วันที่ 17 - 19 มี.ค.64
แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-

กิจกรรมหลักที่ 13 การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 13.1 ส่งเสริมการตลาดเชิง
รุกแบบก้าหนดเป้าหมายการท่องเที่ยว
กลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์
(Nakornchaiburin Influencer Fam
Trip) (ชัยภูมิ เจ้าภาพ)

8.0000

กิจกรรมย่อยที่ 13.2 ส่งเสริมศักยภาพ
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
เชือ่ มโยงตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
(สุรินทร์ เจ้าภาพ)

2.0000 ได้ด้าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและได้ผรู้ ับจ้างแล้ว
ก้าหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายน 2564

เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท้าให้เกิดความล่าช้า เมือ่
สถานการณ์คลีค่ ลายและได้รับเงินจัดสรร
ครั้งต่อไปอีก จ้านวน 1,000,000 บาท จะ
เร่งด้าเนินการตามเป้าหมายที่ก้าหนด

กิจกรรมย่อยที่ 13.3 การสร้างภาพลักษณ์
ของกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ในการ
ส่งเสริมธุรกิจการจัดทัวร์เพื่อเป็นรางวัล
(Incentive) และธุรกิจการจัดกิจกรรม
(Event Business) (นครราชสีมา เจ้าภาพ)

5.0000

เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท้าให้ต้องเลือ่ นการอบรม
สัมมนาจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลาย
และจะขอใช้เงินจัดสรรครั้งต่อไปอีก
จ้านวน 2,000,000 บาท เพื่อด้าเนินการ
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด

กิจกรรมหลักที่ 14 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลง
หม่อนให้มคี ุณภาพ

1.5864

1.0000 ด้าเนินการจัดท้า TOR และราคากลาง
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการจัดท้า
ของโควิด-19 ท้าให้เกิดความล่าช้า เมือ่
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอเิ ล็กทรอนิกส์ สถานการณ์คลีค่ ลายและได้รับเงินจัดสรร
ครั้งต่อไปอีก จ้านวน 1,000,000 บาท จะ
เร่งด้าเนินการตามเป้าหมายที่ก้าหนด

งานที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
1) การจัดท้าแผนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
กลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ฯ
2) การส่งเสริมความร่วมมือการท้างานเพื่อ
ขับเคลือ่ นไมซ์
งานที่รอด้าเนินการในช่วงกลางเดือน
พ.ค - มิ.ย 64 (รอดูสถานการณ์เนือ่ งจาก
สถานการณ์โควิด) ดังนี้
1) การอบรมและการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และพัฒนากลุม่ จังหวัดนครชัย
บุรินทร์ฯ
2) การสือ่ สารภาพลักษณ์กลุม่ จังหวัดนครชัย
บุรินทร์ฯ
แต่การจ้างเหมาฯ 14 รายการ ด้าเนินการ
แล้ว ดังนี้
- จ้านวนที่จ้างแล้วเสร็จ 7 รายการ
- รอตรวจรับ 2 รายการ
- อยูใ่ นช่วงด้าเนินการ 5 รายการ
- หมวดค่าวัสดุทั้งหมด 4 รายการ
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
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พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมย่อยที่ 14.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน
จังหวัดนครราชสีมา

0.8280

จังหวัดชัยภูมิ

0.2470 ด้าเนินงานฝึกอบรมเกษตรกร จ้านวน 120 ราย เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมีการ
ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ.1-6 มี.ค.64 ตามแผน ปรับแผนการด้าเนินงานในช่วงผ่อนปรน
เรียบร้อยแล้ว และก้าหนดแผนติดตามงาน
และประเมินโครงการเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2564

จังหวัดบุรีรัมย์

0.2476 มีกลุม่ เป้าหมาย จ้านวนทั้งสิน้ 120 คน
แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ฝึกอบรม ณ. อาคาร SML
บ่านท่างาม ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง ระหว่างวันที่
29-31 มีนาคม 2564 จ้านวน 60 ราย และ
รุ่นที่ 2 ณ บ้านหนองม่วง ต.หนององชัยศรีส์
อ.หนองหงส์ ระหว่าง 1-3 เมษายน 2564
จ้านวน 60 ราย ด้าเนการแล้วเสร็จ

-

จังหวัดสุรินทร์

0.1260 ด้าเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ โดยด้าเนินการ
จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน”
ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ
ศาลาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสง่า ต้าบล
กระเทียม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
เกษตรกรเป้าหมายจ้านวน 60 ราย

-

กิจกรรมย่อยที่ 14.2 การเลีย้ งไหมพันธุด์ ี

0.7584

จังหวัดนครราชสีมา

0.1896 จัดฝึกอบรมเกษตรกร จ้านวน 100 ราย
เรียบร้อยแล้ว
0.2266 ด้าเนินงานฝึกอบรมเกษตรกร จ้านวน120 ราย เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมีการ
ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.64 ตามแผน
ปรับแผนการด้าเนินงานในช่วงผ่อนปรน
เรียบร้อยแล้ว และก้าหนดแผนติดตามงาน
และประเมินโครงการเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2564าจะด้าเนินโครงการได้ ปลายเดือน
0.2266 คาดว่
เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมีการ
มิถุนายน 2564 เนือ่ งจากไม่สามารถจัด
ปรับแผนการด้าเนินงานในช่วงผ่อนปรน
กิจกรรมการฝึกอบรมได้ เพราะจังหวัดบุรีรัมย์
ได้มีประกาศ ควบคุมห้ามมิให้จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
2019 (covid-19)

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์

0.2074

จัดฝึกอบรมเกษตรกร จ้านวน 100 ราย
เรียบร้อยแล้ว

0.1156 ด้าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร
“การบริหารจัดการเลีย้ งไหมพันธุด์ ี ” ระหว่าง
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลตาเบา อ้าเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจ้านวน
60 ราย

-

-
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมหลักที่ 15 นวัตกรรมการผลิตผ้า
ไหมครบวงจร
กิจกรรมย่อยที่ 15.1 การเผยแพร่
นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัย
บุรินทร์ (นครราชสีมา)

6.2630

กิจกรรมย่อยที่ 15.2 ไหมรักษ์โลก

1.0000

จังหวัดชัยภูมิ

0.3314 ด้าเนินงานฝึกอบรมเกษตรกร จ้านวน 20 ราย
ระหว่างวันที่ 15-22 มี.ค.64 ตามแผน
เรียบร้อยแล้ว และก้าหนดแผนติดตามงาน
และประเมินโครงการเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
0.6686 2564
คาดว่าจะสามารถด้าเนินได้ ปลายเดือน
เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมีการ
มิถุนายน 2564 (รอบที่ 1) และต้นเดือน ก.ค. ปรับแผนการด้าเนินงานในช่วงผ่อนปรน
64 (รอบที่ 2) เนือ่ งจากไม่สามารถจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมได้ เพราะจังหวัดบุรีรัมย์ได้มี
ประกาศ ควบคุมห้ามมิให้จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโค
โรน่า 2019 (covid-19)

จังหวัดบุรีรัมย์

5.2630 จัดซือ้ จัดจ้างช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 และ เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงมี
ด้านินการประกอบเครื่องจักร ก้าหนดจัดส่ง
การปรับแผนไปด้าเนินการในช่วงผ่อนปรน
ในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 และอบรมการใช้ และขอใช้เงินจัดสรรครั้งต่อไปอีก จ้านวน
เครื่องจักรช่วงเดือน กันยายน 2564
871,400 บาท เพื่อด้าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด

จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่
จังหวัดแบบบูรณาการ

3

ผลการดาเนินงาน

โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 16 การพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักการพัฒนาสมอง (Brain Based
Learning : BBL)

ได้รับเงินเหลือจ่ายตามมติ ก.บ.ก. ครังที่
เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมีการ
1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2564 มาด้าเนินต่อ ปรับแผนการด้าเนินงานในช่วงผ่อนปรน
ยอดโครงการ Y1 งบประมาณ 452,700 บาท
คัดเลือกเกษตรกรและจัดท้าแผนจัดซือจัดจ้าง
ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 และจัดอบรม
เกษตรกรช่วงเดือนกรกฎาคม 2564
5.0000 ด้าเนินงานด้านบริหารงานกลุม่ จังหวัด
- การประชุม ก.บ.ก.
- การประชุม กรอ.
- การติดตามผลการด้าเนินงานในพื้นที่
- การจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การท้างาน/การพัฒนาศักยภาพการท้างน
- การจัดประชุมเพื่อชีแ้ จงการด้าเนินงาน/การ
เตรียมความพร้อมการจัดท้าแผนพัฒนาแผนปฏิบตั ิราชการ

ด้าเนินงานด้านบริหารงานกลุม่ จังหวัด
บางกิจกรรมล่าช้า เนือ่ งจากมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 จะต้องเลือ่ นการ
ด้าเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลีค่ ลาย และจ้าด้าเนินโดยใช้เงินจัดสรร
ครั้งต่อไปอีก จ้านวน 1,250,000 บาท
เพื่อด้าเนินการตามเป้าหมายที่ก้าหนด

14.3082
5.0000 จัดซือ้ จัดจ้างช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 และ
เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงมี
ด้านินการประกอบอุปกรณ์ ก้าหนดจัดส่งในช่วง การปรับแผนไปด้าเนินการในช่วงผ่อนปรน
เดือน สิงหาคม 2564 และอบรมการใช้
ประกอบกับหากได้รับจัดสรรเงินประจ้า
เครื่องจักรช่วงเดือน กันยายน 2564
งวดอีกจ้านวน 2,000,000 บาท (เต็มวง)
จะเร่งก่อหนีผ้ ูกพันต่อไป
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ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมหลักที่ 17 เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ครอบครัวสูช่ มุ ชนเข้มแข็ง
นครชัยบุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา

2.0000

จังหวัดชัยภูมิ

0.5000 ก้าหนดแผนด้าเนินการในเดือนเมษายน2564 เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมี
โดยได้ขออนุมัติยมื เงิน เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม การปรับแผนการด้าเนินงานในช่วงผ่อน
2564 เป็นเงิน 341,900 บาท และได้รับแจ้ง ปรน
การอนุมัติเงินยืมในช่วงเดือนเมษายน 2564 ซึง่
เป็นช่วงการระบาดโรคโควิด-19 จึงยังไม่
สามารถด้าเนินการได้

จังหวัดบุรีรัมย์

0.5000 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรม
3 วัน 2 คืน เมือ่ วันที่ 2- 4 เมษายน 2564
กลุม่ เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และผูด้ ูแลหรือ
ผูป้ กครองในครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัว
ด้อยโอกาส จ้านวน 80 คน (40 ครอบครัว) อยู่
ระหว่างเสนอเบิกจ่าย

-

จังหวัดสุรินทร์

0.5000 ได้ด้าเนินกิจกรรม จัดอบรบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน ผูด้ ูแลเด็ก และ
ครอบครัว เมือ่ วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2564
จ้านวน 3 วัน กลุม่ เป้าหมาย 100 คน
เรียบร้อยแล้ว

-

กิจกรรมหลักที่ 18 สร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยัง่ ยืน

2.8720 1. ประชุมส้ารวจความต้องการในการสร้าง
รายได้ ในพื้นที่กลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2564
2. อบรมสัมมนา และฝึกปฏิบตั ิในการสร้าง
อาชีพที่มีรายได้และเหมาะสมกับตนเอง
เรียบร้อยแล้วใน 3 จังหวัด คือ
- จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 - 31
มีนาคม 2564
- จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน
2564
- จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน
2564
- คงเหลือจังหวัดชัยภูมิ (รอสถานการณ์
คลีค่ ลาย)
3.ประชุมติดตามผลการด้าเนินงานและ
รายงานผลการด้าเนินงาน จะด้าเนินการจัด
ประชุมระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
2564

0.5000 ได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่ 1 ระหว่างวันที่ กิจกรรมที่ 2 เป็นการลงติตามผลการ
19 -21 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
ด้าเนินงานตามแบบประเมินครอบครัว
เข้มแข็ง ในพื้นที่ เนือ่ งจากสถานการณ์
แพร่ระบาดเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา-19 จึงได้
หารือทีม One Home ในการลงประเมิน
ต้องรอสถานการณ์คลีค่ ลายคาดว่าเดือน
มิถุนายน 2564 จะสามารถด้าเนินการได้

เนือ่ งจากสถาณการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้อง
เลือ่ นการด้าเนินงานตามกิจกรรมของ
จังหวัดชัยภูมิออกไปก่อน ซึง่ มีก้าหนดการ
เดิมที่จะด้าเนินการระหว่างวันที่ 21 - 23
เมษายน 2564 จึงเลือ่ นก้าหนดการจัด
อบรมออกไปจนกว่าทางจังหวัดชัยภูมิจะ
อนุญาตให้จัดอบรมได้
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตาม
พ.ร.บ.

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมหลักที่ 19 ศูนย์พัฒนาถ่ายทอด
นวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรค
ผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์

1.5000 จัดอบรมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว ใน 4 พื้นที่กลุม่
นครชัยบุรินทร์ คืออ.โนนสูง จ.นครราชสีมา อ.
ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ อ.พุทไทสง จ.บุรีรัมย์
และอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

คงเหลือกิจกรรมการตรวจเยีย่ ม
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ตามก้าหนดการจะจัด
ช่วงพฤษภาคม แต่เนือ่ งจากสถานการณ์
โควิด จึงยังไม่สามารถเข้าจัดกิจกรรมได้
ในช่วงเดือนพฤษภาคม อาจจะจัดในช่วง
มิถุนายนหรือกรกฏาคมตามสถานการณ์
ในแต่ละพื้นที่ จะด้าเนินการโดยใช้เงิน
จัดสรรครั้งต่อไปอีก จ้านวน 345,400
บาท เพื่อด้าเนินการให้ครบตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด

กิจกรรมหลักที่ 20 การดูแลผู้ปว่ ยแผล
กดทับด้วยนวัตกรรมเครือ่ งเฝ้าระวังการ
เกิดแผลกดทับ

2.9362 ด้าเนินการจัดซือ้ วัสดุ 5 พฤษภาคม 2564 และ
การจัดจ้างประกอบเดือนมิถุนายน 2564
พร้อมประกอบให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม
พร้อมติดตัง้ ตามเป้าหมายเดือนสิงหาคม 2564
ซึง่ อยูใ่ นช่วงผ่อนปนการด้าเนินกิจกรรมกับ
โรงพยาบาล (ถ้าสถานการดี การติดตัง้ สามารถ
ด้าเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2564)

เนือ่ งจากเพื่อความครอบคลุมมีการ
แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหลายครั้ง และจะ
ใช้เงินจัดสรรครั้งต่อไปอีก จ้านวน
1,232,000 บาท เพื่อด้าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดต่อไป
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
หน่วย : ล้านบาท
ที่

ผลผลิต/โครงการ
(รวมเงินเหลือจ่าย/โอน
เปลีย่ นแปลง)

พรบ.
พรบ. โอนฯ งบประมาณ
งบประมาณ (มติ ครม. หลัง พรบ.
10 มีค.63)
โอนฯ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
แผน
ผล

ร้อยละ*

สถานะโครงการ

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563 ไม่รวม PO. จานวน 178.3519 ล้านบาท)
1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุม่ นครชัยบุรินทร์

170.0860

7.3453

162.7407

162.7407

128.0436

78.68 1) งานพัฒนาแหล่งน้า้ (งบ
ลงทุน) เป็นงานด้าเนินการ
เอง มีการก่อหนี้ อยู่
ระหว่างด้าเนินการและ
เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ
2) งานฝึกอบรมล่าช้า
เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด19 มีการปรับแผน
ด้าเนินการ ซึ่งเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จ คงเหลือกิจกรรมทีใ่ ช้
เงินเหลือจ่าย 1 กิจกรรม

2 โครงการยกระดับขีด
ความสามารถการท่องเทีย่ ว
และผลิตภัณฑ์ไหม

246.3791

5.0795

241.2996

241.2996

69.6034

28.85 1) งบลงทุนก่อหนีผ้ กู พัน
แล้วทุกรายการ มี
ด้าเนินการแล้วเสร็จในพืน้ ที่
ชัยภูมิ ส้าหรับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
2) งานฝึกอบรม และงาน
ประชาสัมพันธ์ลา่ ช้า
เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด19 มีการปรับแผน
ด้าเนินการ คงเหลือ 2
กิจกรรม ทีย่ งั ด้าเนินการไม่
แล้วเสร็จ

3 โครงการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็ก
ปฐมวัยและผูส้ งู อายุกลุม่
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

8.7008

8.7008

8.7008

4.5295

52.06 งานฝึกอบรมล่าช้า
เนือ่ งจากสถานการณโควิด19 มีการปรับแผน
ด้าเนินการ คงเหลือ 1
กิจกรรมทีย่ งั อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจรับงาน

5.0000

5.0000

4.0800

81.60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ

รวม
430.1659 17.4248 417.7411 417.7411
หมายเหตุ * ร้อยละ ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับ งบประมาณหลังหัก พรบ.โอนฯ

206.2565

งบบริหาร

5.0000

-

5.0000

49.37
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หน่วย : ล้านบาท
ที่

ผลผลิต/โครงการ
(รวมเงินเหลือจ่าย/โอน
เปลีย่ นแปลง)

พรบ.
งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
แผน
ผล
(ไตรมาส
ที่ 1-3)

ร้อยละ*

สถานะโครงการ

งบประมาณปี พ.ศ. 2564 (ณ 30 เมษายน 2564 ไม่รวม PO. จานวน 176.0446 ล้านบาท)
1 โครงการพัฒนานวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุม่ นครชัยบุรินทร์

119.2430

84.1730

15.7881

13.24 1) งบลงทุน 9 รายการ เป็นงานด้าเนินการเอง 7
รายการ ก่อหนีแ้ ล้ว 1 รายการ อยูร่ ะหว่างรอลงนามใน
สัญญา จ้านวน 1 รายการ
2)งานฝึกอบรมเสร็จบางรายการ บางรายการอยู่
ระหว่างด้าเนินการ และบางรายการมีแผนด้าเนินการ
แล้วแต่ไม่สามารถด้าเนินการได้ รวมถึงงานมหกรรม
สินค้า ต้องเลือ่ นด้าเนินการ เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด19

2 โครงการยกระดับขีด
ความสามารถการท่องเทีย่ ว
และผลิตภัณฑ์ไหม

259.1204

176.2351

21.6271

8.35 1) งบลงทุน 15 รายการ ก่อหนีผ้ กู พัน 12 รายการ อยู่
ระหว่างเสนอโอนเปลีย่ นแปลงรายการทีข่ อยกเลิก 1
รายการ เป็นงานด้าเนินการเอง 1 รายการ อยูร่ ะหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ (เงินเหลือจ่าย)
2)งานฝึกอบรม แล้วเสร็จบางรายการ งานฝึกอบรมบาง
กิจกรรมอยูใ่ นห้วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด - 19 ท้าให้ตอ้ งเลือ่ นด้าเนินงาน รวมทัง้
งานจัดแสดงงาน งานประชาสัมพันธ์
3) งานจัดซื้อจัดจ้าง เนือ่ งจากบางกิจกรรมยังรอรับการ
จัดสรรเงินประจ้างวดครั้งต่อไปเพือ่ น้าไปด้าเนินการก่อ
หนีผ้ กู พัน และด้าเนินงานให้ครบตามเป้าหมาย

3 โครงการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็ก
ปฐมวัยและผูส้ งู อายุกลุม่
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

14.3082

14.3082

2.7203

19.01 1) งานฝึกอบรม แล้วเสร็จบางรายการ เนือ่ งจาก
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19
2) งานจัดซื้อจัดจ้าง เนือ่ งจากบางกิจกรรมยังรอรับการ
จัดสรรงวดที่ 3 ท้าให้มบี างรายการทีย่ งั ไม่สามารถก่อ
หนีผ้ กู พันได้

5.0000

3.7500

1.3816

27.63

41.5172

10.44

งบบริหาร

รวม
397.6716 278.4663
หมายเหตุ * ร้อยละ ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับ งบประมาณ
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6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ

และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
(ขอให้แสดงเอกสารงบการเงินเพือ่ ประกอบการพิจารณา)

-ไม่ม-ี
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7. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ
และผลสัมฤทธิ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทัง้ สิ้น 352,899,100 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
44,772,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 โดยมีโครงการทีส่ าคัญและผลสัมฤทธิท์ คี่ าดว่าจะได้รับ ดังนี้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและผู ป้ ระกอบการด้านการเกษตรมีรายได้เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัดภาคเกษตรไม่นอ้ ยกว่า 2.50
คิดเป็ น 2,297.0552 ล้านบาท
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเทีย่ ว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู ป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วมีรายได้เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั ที่ 1 : รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็ นมูลค่า 937.8328 ล้านบาท
- ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของมูลค่าการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ไหมร้อยละ 2.98
คิดเป็ นมูลค่า 211.9741 ล้านบาท
โครงการที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์
ผลสัมฤทธิ์ท่ี 1 : ประชาชนในกลุม่ จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์มรี ายได้เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั ที่ 1 : ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของรายได้เฉลีย่ ครัวเรือนต่อเดือนร้อยละ 1 คิดเป็ นมูลค่า 204.95
บาท/เดือน/ครัวเรือน
- ตัวชี้วดั ที่ 2 : ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัด ไม่นอ้ ยกว่า 88
เพือ่ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในภาพรวม ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด ณ ราคาคงทีเ่ พิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั ที่ 1 : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด ณ ราคาคงที่
เพิม่ ขึ้น 2.85 คิดเป็ น 8,701.9905 ล้านบาท
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8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์ม ก.1
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จาแนก 8 กลุม่ )
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
กลุ่ม
ยอดรวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1) แผนงานพื้นฐาน............-..................
2) แผนงานพื้นฐาน...........-...................
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
4) แผนงานยุทธศาสตร์........-...............

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
352.8991
352.8991

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
79.4681
101.9310
94.2500
77.2500
79.4681

101.9310

94.2500

77.2500

-

-

-

-

-

352.8991

79.4681

101.9310

94.2500

77.2500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) แผนงานบูรณาการ.......-................

-

-

-

-

-

1) แผนงานบูรณาการ.......-................

-

-

-

-

-

1) แผนงานบูรณาการ.......-................

-

-

-

-

-

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

-

-

-

-

-

5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน

-

-

-

-

-

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ

-

-

-

-

-

7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

-

-

-

-

-

8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย

-

-

-

-

-

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

- 26 แบบฟอร์ม ก.2

8.2 แผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
ยอดรวมทัง้ สิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรนิ ทร์
เชิงปริมาณ : ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร ไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิ้น
เป้าหมาย

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

-

-

งบประมาณ
352.8991
352.8991

-

-

106.8308

ร้อยละ/
ล้านบาท

กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรนิ ทร์

2.5/2,297.0552
-

-

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

เป้าหมาย
-

งบประมาณ
79.4681
79.4681

เป้าหมาย
-

งบประมาณ
101.9310
101.9310

เป้าหมาย
-

งบประมาณ
94.2500
94.2500

-

23.1424

-

31.6884

-

26.0000

0.5/459.4110

106.8308

-

-

1/918.8221

23.1424

-

2/1,837.6441

31.6884

-

-

เป้าหมาย
-

งบประมาณ
77.2500
77.2500

-

26.0000

2.5/2,297.0552

26.0000

-

26.0000

1. การพัฒนาและบริหารจัดการน้้าเพือ่ การเกษตร
อย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรนิ ทร์

-

-

90.0000

-

17.0000

-

21.0000

-

26.0000

-

26.0000

2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท้า
เกษตรกรรมยั่งยืน

-

-

3.4316

-

0.4316

-

3.0000

-

-

-

-

3. การเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิเกษตรอินทรีย์วถิ ีนครชัย
บุรนิ ทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

-

-

4.8528

-

0.8528

-

4.0000

-

-

-

-

4. การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์ม
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

-

-

1.6884

-

1.0000

-

0.6884

-

-

-

-

5. การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิ
วนครชัยบุรนิ ทร์เพือ่ สนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน

-

-

6.0000

-

3.0000

-

3.0000

-

-

-

-

6. พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้มาตรฐาน

-

-

0.8580

-

0.8580

-

-

-

-

-

-

- 27 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
โครงการที่ 2 โครงการยกระดับขีดความสามารถ
การท่องเทีย่ ว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรนิ ทร์
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้
เชิงปริมาณ : ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมูลค่าการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิ้น
เป้าหมาย

-

งบประมาณ
231.2315

-

ร้อยละ/
ล้านบาท

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

งบประมาณ
51.7315

เป้าหมาย
-

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ
62.5000

เป้าหมาย
-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ
67.0000

เป้าหมาย

งบประมาณ
50.0000

-

3/937.8328

-

0.5/156.3055

-

1/312.6109

-

2/625.2219

-

3/937.8328

-

ร้อยละ/ 2.98/211.9741
ล้านบาท

-

0.5/35.5661

-

1/71.1322

-

2/142.2645

-

2.98/211.9741

-

กิจกรรม ยกระดับขีดความสามารถการท่องเทีย่ ว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรนิ ทร์

-

-

231.2315

-

51.7315

-

62.5000

-

67.0000

-

50.0000

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว

-

-

208.5000

-

43.5000

-

50.0000

-

65.0000

-

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

-

-

7.8560

-

4.8560

-

3.0000

-

-

-

-

3. การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรนิ ทร์

-

-

4.5000

-

-

-

2.5000

-

2.0000

-

-

4. การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน
ให้มีคุณภาพ

-

-

4.8619

-

2.8619

-

2.0000

-

-

-

-

5. นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร

-

-

5.5136

-

0.5136

-

5.0000

-

-

-

-

โครงการที่ 3 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรนิ ทร์

-

-

14.8368

-

4.5942

-

7.7426

-

1.2500

-

1.2500

เชิงปริมาณ : ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนต่อเดือน

ร้อยละ/
บาท/เดือน/
ครัวเรือน

1/204.95

-

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

88

-

0.2/41.40

-

-

-

0.5/103.50

-

-

-

0.8/165.60

-

50.0000

-

1/204.95

-

-

88

-

- 28 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

ตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก
ช่วงวัยนครชัยบุรนิ ทร์

รวมทัง้ สิ้น
เป้าหมาย

-

-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

งบประมาณ
14.8368

เป้าหมาย

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย

-

งบประมาณ
4.5942

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย

-

งบประมาณ
7.7426

-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณ
1.2500

เป้าหมาย
-

งบประมาณ
1.2500

1. พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง

-

-

2.9516

-

0.9516

-

2.0000

-

-

-

-

2. ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึง่ พาตนเอง
ตามหลักแพทย์แผนไทย

-

-

4.8480

-

2.0000

-

2.8480

-

-

-

-

3. การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน

-

-

2.0372

-

0.3926

-

1.6446

-

-

-

-

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

-

-

5.0000

-

1.2500

-

1.2500

-

1.2500

-

1.2500

หมายเหตุ :
1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดท้าเป็นแผนเต็มปี
3. ฐานข้อมูลอยู่ในซ่อนอยู่ใน Sheet ถัดจาก Sheetนี้

- 29 แบบฟอร์ม ก.3
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งปม.ทั้งสิ้น

งบประมาณ

ประเภทรายการผูกพัน

ปีงบประมาณ

(ไม่รวมเผื่อเหลือ

ที่ตั้งไว้

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ

เริ่มต้น-สิ้นสุด

เผื่อขาดและเงิน

ตั้งแต่เริ่ม

นอกงบประมาณ)

จนถึงปี 64

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปีต่อ ๆ ไป

ระบุหมายเลข

ระบุหมายเลข

สถานภาพ

เหตุผลความจาเป็น

ตามหมายเหตุ ในการตั้งงบประมาณ
ผูกพันข้ามปี
ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
1. ผูกพันสัญญา
ผลผลิต/โครงการ.........................
งบรายจ่าย............................
(1) รายการ
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42
ผลผลิต/โครงการ.........................
งบรายจ่าย............................
(1) รายการ

-ไม่ม-ี

3. ผูกพันรายการใหม่
ผลผลิต/โครงการ.........................
งบรายจ่าย............................
(1) รายการ
ผลผลิต/โครงการ.........................
งบรายจ่าย............................
(1) รายการ
หมายเหตุ
1. ให้แสดงงบดาเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดาเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2565 โดย จาแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564
3. ให้ระบุหมายเลขกากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กาลัง-สารวจออกแบบ/-กาหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกากับเหตุผลความจาเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

คาชี้แจง
พร้อมเหตุผล

- 30 -

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ

352,899,100 บาท

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์

106,830,800 บาท

1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,830,800
16,830,800

บาท
บาท

381,600

บาท

1,527,100

บาท

1,527,100

บาท

977,000

บาท

(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

677,000

บาท

(3.2) ค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศ

184,800

บาท

(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ

115,200

บาท

4,497,300

บาท

100,800

บาท

21,700

บาท

(4.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือคู่มอื หลักสูตรการอบรม กิจกรรมย่อยการขยายผล
สร้างเกษตรกรต้นแบบในพื้นทีน่ ครชัยบุรินทร์

120,000

บาท

(4.4) ค่าใช่จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลเกษตรต้นแบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนในพื้นที่
นครชัยบุรินทร์

500,000

บาท

(4.5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับระบบการรับรองPGSสู่มาตรฐานสากล นครชัยบุรินทร์

500,000

บาท

(4.6) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์พ้นื ทีเ่ กษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลีย่ นเป็ นเกษตรกรรม
เกษตรอินทรียแ์ ละได้รบั รองมาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมา

500,000

บาท

(4.7) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์พ้นื ทีเ่ กษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลีย่ นเป็ นเกษตรกรรม
เกษตรอินทรียแ์ ละได้รบั รองมาตรฐาน จังหวัดชัยภูมิ

500,000

บาท

(4.8) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์พ้นื ทีเ่ กษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลีย่ นเป็ นเกษตรกรรม
เกษตรอินทรียแ์ ละได้รบั รองมาตรฐาน จังหวัดบุรีรมั ย์

500,000

บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2.1) การฝึ กอบรมสัมมนาประชาชนทัว่ ไป
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4.1) ค่าใช้จ่ายรถโดยสารปรับอากาศไม่นอ้ ยกว่า 12 ทีน่ งั ่
(4.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มอื การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่
การทาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
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(4.9) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์พ้นื ทีเ่ กษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลีย่ นเป็ นเกษตรกรรม
เกษตรอินทรียแ์ ละได้รบั รองมาตรฐาน จังหวัดสุรินทร์

500,000

บาท

(4.10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ของสินค้าเกษตรปลอดภัย/มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

500,000

บาท

(4.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือคู่มอื หลักสูตรการอบรม กิจกรรมย่อยการ
ยกระดับการแปรรู ปและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์สนิ ค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์

8,000

บาท

(4.12) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ การแปรรู ป การตลาดครบวงจร ของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

500,000

บาท

(4.13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ ายไวนิล การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

1,600

บาท

(4.14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มอื การจัดการฟาร์มและการทามาตรฐานฟาร์ม
การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

8,400

บาท

(4.15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ ายรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM การยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์มและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM

60,000

บาท

(4.16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ ายไวนิล ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิว
นครชัยบุรินทร์เพือ่ สนับสนุนการส่งออกทีม่ มี าตรฐาน

2,000

บาท

(4.17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มอื การจัดการฟาร์ม และการทามาตรฐานฟาร์ม
ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์เพือ่ สนับสนุนการส่งออก
ทีม่ มี าตรฐาน

165,200

บาท

(4.18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพ
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์และบรรจุภณั ฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐาน

1,200

บาท

(4.19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มอื ประกอบการฝึ กอบรม การพัฒนาศักยภาพ
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์และบรรจุภณั ฑ์ทไ่ี ด้มาตรฐาน

8,400

บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

173,000

บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

19,900

บาท

(7) วัสดุสานักงาน

360,900

บาท

(8) วัสดุการเกษตร

2,318,000

บาท

(9) วัสดุสนามและการฝึ ก

1,548,000

บาท

(10) วัสดุก่อสร้าง

1,620,000

บาท

(11) วัสดุเวชภัณฑ์

3,408,000

บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1.1) ก่อสร้างระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านกุดเวียน ตาบลลาดใหญ่
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

5,000,000

บาท

(1.2) ก่อสร้างระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านโนนจาน แห่งที่ 2 ตาบลละหาน
อาเภอจัตรุ สั จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

5,000,000

บาท

(1.3) ก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ตาบลตะโกทอง อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

5,000,000

บาท

(1.4) ก่อสร้างท่อระบายนา้ ปากคลองอ่างเก็บนา้ ห้วยหินลับ (อันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
พร้อมอาคารบังคับนา้ บ้านโนนสะอาด ตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

5,000,000

บาท

(1.5) แก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ตาบลหนองคอนไทย
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

5,000,000

บาท

15,000,000

บาท

30,000,000

บาท

20,000,000

บาท

(2) ขุดลอกหนองปรือ พร้อมอาคารประกอบ ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่นอ้ ยกว่า 150,890 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง
(3) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง
(4) ขุดลอกอ่างเก็บนา้ ห้วยยาง ตาบลธงชัยเหนือ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาตรดินขุด ไม่นอ้ ยกว่า 925,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง
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โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรนิ ทร์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2.1) การฝึ กอบรมสัมมนาประชาชนทัว่ ไป
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(3.2) ค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศ
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4.1) ค่าใช้จ่ายรถโดยสารปรับอากาศไม่นอ้ ยกว่า 12 ทีน่ งั ่
(4.2) ค่าใช้จ่ายจัดทาป้ ายไวนิลโครงการ 7 ศูนย์
(4.3) ค่าใช้จ่ายประกอบโรงเรือนอัจริยะ 8 โรงเรือน

231,231,500 บาท
22,731,500
22,731,500
1,700,000
3,465,400
3,465,400
2,420,200
340,000
1,983,000
97,200
8,374,300
325,000
4,100
800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4.4) ค่าใช้จ่ายรถโดยสารปรับอากาศขนาด 52 ทีน่ งั ่ กิจกรรมย่อยอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเทีย่ วกลุ่มนครชัยบุรินทร์
(4.5) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์กจิ กรรมย่อยเยาวชนคนรักศิลป์
(4.6) ค่าใช้จ่ายจัดแสดงผลงานกิจกรรมย่อยเยาวชนคนรักศิลป์
(4.7) ค่าใช้จ่ายจัดทาคู่มอื อบรมกิจกรรมย่อยเยาวชนคนรักศิลป์

321,600
25,000
224,000
5,600

บาท
บาท
บาท
บาท

(4.8) ค่าใช้จ่ายจัดทาเอกสารประกอบการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มนครชัยบุรินทร์

180,000

บาท

(4.9) ค่าใช้จ่ายประกอบเครื่องสาวไหม 13 เครื่อง

448,500

บาท

(4.10) ค่าใช้จ่ายประกอบเครื่องตีเกลียว 13 เครื่อง

266,500

บาท

(4.11) ค่าใช้จ่ายประกอบเครื่องเตรียมส้นไหมเพือ่ มัดหมี่ 13 เครื่อง

279,500

บาท

(4.12) ค่าใช้จ่ายประกอบเครื่องค้นหูกเส้นไหม 13 เครื่อง

331,500

บาท

(4.13) ค่าใช้จ่ายประกอบเครื่องช่วยสาหรับการฟอกย้อม 13 เครื่อง

357,500

บาท

(4.14) ค่าใช้จ่ายประกอบเครื่องช่วยสาหรับการขึ้นม้วนเส้นไหม 13 เครื่อง

305,500

บาท

(4.15) ค่าใช้จ่ายอบรมการสร้างภาพยนตร์สนั้ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้กบั เยาวชนในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

2,500,000

บาท

(4.16) ค่าใช้จ่ายจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์

2,000,000

บาท
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(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

152,500

บาท

(6) วัสดุสานักงาน

68,100

บาท

(7) วัสดุการเกษตร

1,692,000

บาท

4,859,000
208,500,000
208,500,000
208,500,000
110,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2117
- บ้านละหานทราย ตาบลยายแย้มวัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
1 สายทาง

20,000,000

บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2328
- บ้านนาสนวน ตาบลจรัส อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000

บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2124
- บ้านคะนา ตาบลเทพรักษา อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000

บาท

40,000,000
98,500,000
9,000,000

บาท
บาท
บาท

(1.1) ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล. 2243 ตอนอีเหลอ –
ปากช่อง ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

9,000,000

บาท

(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 2051 แหล่งท่องเทีย่ วมอหินขาว ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 5.750 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000

บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึ ก
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

(4) ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2445
ตอน บุรีรมั ย์ - แสลงโทน ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์ ผิวจราจรกว้าง
14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายอานวยความ
สะดวกและปลอดภัย ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหาดชมตะวัน ตาบลบ้านราษฎร์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000

บาท

(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2354 แหล่งท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 2.475
กิโลเมตร 1 สายทาง

19,500,000

บาท

(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข
225 - แยกทางหลวงหมายเลข 2359 ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง
4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000

บาท
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โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
นครชัยบุรนิ ทร์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2.1) การฝึ กอบรมสัมมนาประชาชนทัว่ ไป
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(3.2) ค่าเช่าทีพ่ กั ระหว่างเดินทางในประเทศ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,836,800 บาท
9,836,800
9,836,800
806,400
5,438,600
5,438,600
2,846,900
1,199,700
1,647,200
183,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4.1) ค่าใช้จ่ายจัดทาเอกสารการฝึ กอบรมให้ความรูช้ ุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบ
พึง่ พาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย

16,000

บาท

(4.2) ค่าใช้จ่ายรถตูป้ รับอากาศ จานวน 12 ทีน่ งั ่ กิจกรรมย่อยการอบรมให้ความรู ช้ ุมชน
ต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึง่ พาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
(4.3) ค่าใช้จ่ายจัดทาเอกสารอบรมหลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย

11,200
48,300

บาท
บาท

(4.4) ค่าใช้จ่ายรถตูป้ รับอากาศ จานวน 12 ทีน่ งั ่ กิจกรรมย่อยการฝึ กอบรมให้ความรู ้
การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย

11,200

บาท

(4.5) ค่าใช้จ่ายรถตูป้ รับอากาศ จานวน 12 ทีน่ งั ่ กิจกรรมย่อยการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ
การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย

33,600

บาท

(4.6) ค่าใช้จ่ายรถตูป้ รับอากาศ จานวน 12 ทีน่ งั ่ กิจกรรมย่อยการปลูกพืชสมุนไพร และ
พื(4.7)
ชผักค่อิานใช้ทรีจ่ายยรถตู
ใ์ นครัปว้ เรืรับออากาศ
น จานวน 12 ทีน่ งั ่ กิจกรรมย่อยการแปรรู ปสมุนไพรใน

22,400

บาท

ครัวเรือน

22,400

บาท

18,100
360,000
31,400
170,300
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4.8) ค่าใช้จ่ายจัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์กจิ กรรมชุมชนต้นแบบดูแลสุขภาพแบบ
พึง่ พาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุสานักงาน
(7) วัสดุสนามและการฝึ ก
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
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แบบฟอร์ม ก.4
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ชื่อโครงการ

แหล่ง
เงินกู้
(ระบุ)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน(ปี)

25… - 25…

วัตถุประสงค์
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ
เงินกู้
เงินบาท
รวม
สมทบ
วงเงินทั้งสิ้น

-ไม่ม-ี

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
คาอธิบาย*
แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565
เงินกู้
เงินบาท
รวม
การจัดสรร
สมทบ
วงเงินทั้งสิ้น
ปี 2565

- 38 แบบฟอร์ม ก.5
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

สถานะการเงิน
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทุนหมุนเวียน
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกู้ในประเทศ
2.7 เงินกู้ตา่ งประเทศ
2.8 อื่น ๆ
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)
4. นาไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดาเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอื่น
5. คงเหลือหลังหักเงินนาไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)
6. แผนการใช้จา่ ยอื่น
6.1 ภารกิจพื้นฐาน
6.1.1 รายจ่ายประจา
6.1.2 รายจ่ายลงทุน
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา
6.2.1 รายจ่ายประจา
6.2.2 รายจ่ายลงทุน
7. คงเหลือ (5.-6.)

ปี 2563

-

ปี 2564
-

-

-

-

-

ประมาณการ/แผนการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ไม่ม-ี

หมายเหตุ
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แบบฟอร์ม ก.6
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวง จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ลาดับ
ที่

ตัง้ งบประมาณไว้
สรุปรายการ

หน่วย

จานวนเงิน

ลาดับ
ที่

โอนเปลีย่ นแปลงเป็น
สรุปรายการ
หน่วย

จานวนเงิน

ประเภทรายการ*

เหตุผล

-ไม่มี-

ประเภทรายการ*
1.ยุบรายการเดิมเพือ่ ไปเพิม่ รายการใหม่
2.รายการทีม่ ีวงเงินโอนเปลีย่ นแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต่ งั้ ไว้ (สาหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้างทีม่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลีย่ นแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไว้เดิม
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แบบฟอร์ม ก.7
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวง จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ลาดับ
ที่

ตัง้ งบประมาณไว้
สรุปรายการ

หน่วย

จานวนเงิน

ลาดับ
ที่

โอนเปลีย่ นแปลงเป็น
สรุปรายการ
หน่วย

จานวนเงิน

ประเภทรายการ*

เหตุผล

-ไม่มี-

ประเภทรายการ*
1.ยุบรายการเดิมเพือ่ ไปเพิม่ รายการใหม่
2.รายการทีม่ ีวงเงินโอนเปลีย่ นแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต่ งั้ ไว้ (สาหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทมี่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้างทีม่ ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลีย่ นแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไว้เดิม
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แบบฟอร์ม ก.8
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ

วงเงิน
งบประมาณ

ได้รับจัดสรร

งบประมาณปี 2564
ก่อหนี้ผูกพัน

(1)

(2)

(3)

397.6716
55.6566
337.0150
5.0000

397.6716
55.6566
337.0150
5.0000

217.5618
17.3268
198.7990
-

(1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจางวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
(3) รายการที่ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
(4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เม.ย.64 (ไม่รวม PO. จานวน 176.0446 ล้านบาท)
(5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(6) เงินที่ขออนุมัติกนั ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(7) เงินกันที่ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1.4360

เบิกจ่ายแล้ว
ณ 30 เม.ย. 64

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

(4)

(5)

41.5172
15.2873
24.8483
1.3816

งบประมาณปี 2563
ขอกันเงินฯ
ก่อหนี้ผูกพัน
(6)

10.44
27.47
7.37
27.63

21.5157
5.7934
15.7223
-

(7)

384.6083
64.2050
316.3233
4.0800
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แบบฟอร์ม ก.9
12. ค่าใช้จา่ ยในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ
กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : บาท
รายการ

งบประมาณปี 2563
จ่ายจริง (ณ
วันที่ 30 ก.ย.
จัดสรร
2563)

1. ค่าใช้จา่ ยในการจ้างที่ปรึกษา
(1) รายการ...
ที่ปรึกษาไทย
ที่ปรึกษาต่างประเทศ
2. ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและสัมมนา

-

-

60.8656

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์

28.2407
28.2407

(1) หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ในประเทศ

(2) หลักสูตร การเรียนรู้สู่การปฏิบัตเิ กษตรอินทรียว์ ิถนี ครชัยบุรินทร์
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ในประเทศ

งบประมาณปี 2564
เบิกจ่าย
(ณ วันที่ 30
เม.ย. 2564)

จัดสรร

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

-

-

-

38.8402

43.6566

15.2873

44.8991

24.5342
24.5342

15.0430
15.0430

4.8501
4.8501

16.8308
16.8308

-ไม่ม-ี

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

วัตถุประสงค์
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ

3.4316 วัตถุประสงค์
-เพือ่ พัฒนาเกษตรกรให้ทาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการอันเนือ่ งมากจาก
พระราชดาริหรือโครงการส่วนพระองค์ โดยการอบรมให้ความรู้และแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนวิถกี ารเกษตรเป็นเกษตรแบบยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
-เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จานวน 990 คน รวม 45 รุ่น ระยะเวลา 2 วัน/
รู่น / จังหวัด
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
1. เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
4.8528 วัตถุประสงค์
-เป็นการอบรมเพือ่ สร้างความรับรู้และขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่เกษตรผสมผสานตาม
ศาสตร์พระราชาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมอินทรียแ์ ละผลักดันได้รับรองมาตรฐาน
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รายการ

งบประมาณปี 2563
จ่ายจริง (ณ
วันที่ 30 ก.ย.
จัดสรร
2563)

งบประมาณปี 2564
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่ 30
เม.ย. 2564)

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
เกษตรอินทรียข์ ั้นพืน้ ฐานหรือมาตรฐานอื่นๆ รวมทัง้ ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตร
อินทรียเ์ ชื่อมโยงการการผลิต การแปรรูป การตลาดครบวงจร
กลุ่มเป้าหมาย
-เกษตรกร / ผู้สนใจ จานวน 1,200 ราย ขยายผลต้นแบบผู้นาการเปลี่ยนแปลง 200 ราย พืน้ ที่
เกษตรอินทรียแ์ ละได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2,400 ไร่ และยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร
เชื่อมโยงการผลิต การแปรรูปและการตลาดให้ครบวงจร อบรม 6 รุ่นๆ ละ 2 วัน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
1. เกษตรกร/บุคคลทัว่ ไป/นักเรียน/นักศึกษา/ทหาร ในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เกิดการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข
และมีรายได้รายได้เงินสดสุทธิของไม่น้อยกว่า 91,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและจานวน
เกษตรกร/บุคคลทัว่ ไป/นักเรียน/นักศึกษา/ทหารปลดประจาการทีร่ ่วมโครงการจานวน 1,200
ราย ได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพการเกษตรอินทรียต์ ามศาสตร์พระราชา
2. เกิดนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าการพัฒนาใหม่ภายใต้กลไกความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายการพัฒนาพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์หนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับ
มูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตรอินทรียร์ ้อยละ 2.5
3. เกษตรกร/บุคคลทัว่ ไป/นักเรียน/นักศึกษา/ทหารในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีความ
มั่นคงทางด้านอาหาร อาชีพ และมีรายได้ภาคการเกษตรอินทรีย์
4. เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรด้วยเกษตรอินทรียต์ ามศาสตร์พระราชาทีเ่ ป็นมิตรต่อชุมชน
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาไปสู่ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรทีด่ ขี ึ้นในพืน้ ทีก่ ลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

(3) หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม
GFM
ในประเทศ

1.6884 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพิม่ องค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กบั ภูมิปัญญาของเกษตรกร สู่
เกษตรกร Smart Farmer
2.ยกระดับฟาร์มปศุสตั ว์ให้มีระบบการป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของ
เกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการส่งออก
3.เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพืน้ ที่ เพิม่ ผลผลิต และลดการสูญเสีย
ของเกษตรกร ลักษณะงาน
กลุ่มเป้าหมาย
-เกษตรผู้เลี้ยงแพะจานวน 120 คน 4 จว.ๆ ละ 30 ราย (จว.ละ 1 รุ่น) โดยการฝีกปฏิบัติ ให้
ได้ฟาร์มทีผ่ า่ นการรับรอง 120 ฟาร์ม
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
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รายการ

งบประมาณปี 2563
จ่ายจริง (ณ
วันที่ 30 ก.ย.
จัดสรร
2563)

งบประมาณปี 2564
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่ 30
เม.ย. 2564)

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
-กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับ
การรับรองฟาร์มปลอดโรค เพราะฟาร์มทีไ่ ด้รับการรับรองสามารถส่งแพะออกไปต่างประเทศได้
เป็นการเพิม่ ช่องทางการตลาด และเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค ทาให้เกิดการตื่นตัวทีจ่ ะบริโภคเนือ้ แพะเพิม่ ขึ้น

(4) หลักสูตร การยกระดับการผลิตโคเนือ้ คุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพือ่
สนับสนุนการส่งออกทีม่ ีมาตรฐาน

6.0000 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ยกระดับการเลี้ยงโคเนือ้ วากิว ให้ได้ปรับระดับพรีเมี่ยมให้มีมาตรฐาน สนับสนุนการผลิต
เพือ่ การส่งออก
2.2) เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ลดการสูญเสียผลผลิตโคเนือ้ ต้นน้า
กลุ่มเป้าหมาย
-กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
อบรม 20 รุ่นๆละ 1 วัน รวม 2,360 ราย (นครราชสีมา 960 ราย ชัยภูมิ 200 ราย บุรีรัมย์ 690
ราย และสุรินทร์ 510 ราย) และมี การตรวจเพือ่ รับรองฟาร์มทีไ่ ด้รับมาตรฐานอย่างน้อย 72 ฟาร์ม

ในประเทศ

ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-โคเนือ้ ของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาทีส่ งู ขึ้น
มูลค่าด้านปศุสตั ว์เพิม่ ขึ้น
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และบรรจุภัณฑ์ที่
ได้มาตรฐาน

0.8580

(5) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์และบรรจุภัณฑ์ทไี่ ด้
มาตรฐาน
ในประเทศ

0.8580 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ของกลุ่มจังหวัด
2. เพือ่ ส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าปศุสตั ว์ของกลุ่มจังหวัด
3.เพือ่ พัฒนาเครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์
กลุ่มเป้าหมาย
-เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจรับผลิตภัณฑ์เพือ่ แปรรูป 3 จังหวัดๆ ละ 40 ราย
รวม 120 ราย
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
1.เกิด อาชีพ/ผู้ประกอบการ การตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์รายใหม่เพิม่ ขึ้นในตลาด
2.ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าปศุสตั ว์ของกลุ่มจังหวัดให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในสังคม

โครงการที่ 2 โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

23.9241

9.7765

14.3054

7.7169

18.2315
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รายการ

กิจกรรมหลัก ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
(6) หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์

ในประเทศ

งบประมาณปี 2563
จ่ายจริง (ณ
วันที่ 30 ก.ย.
จัดสรร
2563)
23.9241

9.7765

งบประมาณปี 2564
จัดสรร

14.3054

เบิกจ่าย
(ณ วันที่ 30
เม.ย. 2564)
7.7169

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

18.2315
3.0000 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพืน้ ทีศ่ ลิ ปะเพือ่ การเรียนรู้ สาหรับ เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปให้มีความรู้
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสานึกรักและภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีสว่ นร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
2.เพือ่ ส่งเสริมการนาผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
3.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
กลุ่มเป้าหมาย
-อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ๑ ครั้ง หลักสูตร ๔ วัน ๓ คืน กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนคนรักษ์ศลิ ป์ ๖๐ คน
(๔ จังหวัดๆละ ๑๕ คน) / ศิลปินทีม่ ีชื่อเสียง ๑๕ คน/ เจ้าหน้าที่ ๕ คน รวม ๘๐ คน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-ส่งเสริมการนาผลงานของเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จัดแสดง
และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน

(7) หลักสูตร พัฒนาเพิม่ ศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
ในประเทศ

4.8560 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการและการอานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศแก่บุคลากรและการท่องเทีย่ ว
2.เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
บริการและดูแลคามปลอดภัยให้แก่นักท่องเทีย่ วได้อย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
-กลุ่มเป้าหมาย จานวน 1,200 คน อบรมอาสาสมัครเพือ่ เหลือนักท่องเทีย่ วกลุ่มนครชัยบุรินทร์
จานวน 4 รุ่นๆ ละ 300 คน รวม 1,200 คน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
1.นักท่องเทีย่ วเกิดความประทับใจ พึงพอใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในประเทศไทย จนอยากกลับมาท่องเทีย่ วอีก
2.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
ทีด่ ี
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รายการ

งบประมาณปี 2563
จ่ายจริง (ณ
วันที่ 30 ก.ย.
จัดสรร
2563)

งบประมาณปี 2564
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่ 30
เม.ย. 2564)

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

(8) หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน
ในประเทศ

1.6913 วัตถุประสงค์
-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพือ่ เพิม่ ผลผลิตใบหม่อนสาหรับเลี้ยงไหม
กลุ่มเป้าหมาย
-เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ จานวน 320
ราย
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-เกษตรกรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาใบหม่อนทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ผลผลิตและรายได้เพิม่ ขึ้น

(9) หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม
ในประเทศ

0.7493 วัตถุประสงค์
-เพือ่ พัฒนาทักษะการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพืน้ บ้านคุณภาพดี
กลุ่มเป้าหมาย
-เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
จานวน 40 ราย
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงไหมทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ในการผลิตไข่ไหม
พันธุ์ไทยพืน้ บ้านคุณภาพดี
2.4213 วัตถุประสงค์
-เพือ่ พัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะสาหรับการเลี้ยงหนอนไหม
กลุ่มเป้าหมาย
-กลุ่มเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
จานวน 8 กลุ่ม รวม 780 ราย
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-เกษตรกรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาใบหม่อนทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ผลผลิตและรายได้เพิม่ ขึ้น

(10) หลักสูตร การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ
ในประเทศ

(11) หลักสูตร นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
ในประเทศ

5.5136 วัตถุประสงค์
-เพือ่ เพิม่ ทักษะในด้านการสาวไหมให้กบั เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
กลุ่มเป้าหมาย
-กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ผู้ผลิตผ้าไหม ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ รวม
780 ราย
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
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รายการ

งบประมาณปี 2563
จ่ายจริง (ณ
วันที่ 30 ก.ย.
จัดสรร
2563)

งบประมาณปี 2564
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่ 30
เม.ย. 2564)

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
-ได้นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม ได้แก่ เครื่องสาวไหม เครื่องตีเกลียวเส้นไหม เครื่องเตรียมส้นไหม
เพือ่ มัดหมี่ เครื่องค้นหูกเส้นไหม เครื่องช่วยสาหรับการฟอกย้อมเส้นไหม และเครื่องช่วยสาหรับ
การขึ้นม้วนเส้นไหม จานวน 13 กลุ่ม

โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพชีวติ คนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์
(12) หลักสูตร พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง
ในประเทศ

8.7008
8.7008

4.5295
4.5295

14.3082
14.3082

2.7203
2.7203

9.8368
9.8368
2.9516 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ในเรื่องการให้คาปรึกษา แนะนา (Counseling) และความ
เข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) พืน้ ฐาน
2.เพือ่ สามารถให้คาปรึกษา แนะนา กับเยาวชน คนในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง
3.เพือ่ สร้างเครือข่ายให้กบั เยาวชน อาสาสมัครในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
-ตัวแทนเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นาชุมชนในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ รวม 800 คน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-เยาวชน ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ สามารถให้คาปรึกษา แนะนา (Counseling) ให้กบั กลุ่ม
เพือ่ นเยาวชน และคนในชุมชน เมื่อเกิดปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

(13) หลักสูตร อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs)และแกนนาตัวคูณ
ในประเทศ

(14) หลักสูตร หลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย และอบรมภาคปฏิบัติ
การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย
ในประเทศ

0.9752 วัตถุประสงค์
-เพือ่ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชนในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
-แกนนาชุมชน 960 คน ทีจ่ ะพัฒนาให้เป็นวิทยากรตัวคูณ
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-ประชาชนในชุมชนเกิดพลังแห่งการตื่นรู้ในการลุกขึ้นมาจัดการตนเองเพือ่ ป้องกันและลด
ผลกระทบต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs)
2.5614 วัตถุประสงค์
-เพือ่ สร้างชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึง่ พาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย
-ประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ทมี่ ีความสนใจ จานวน 960 คน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-เกิดเครื่อข่ายความร่วมมือภายในชุมชนชนในการจัดการตนเองเพือ่ ดูแลสุขภาพแบบพึง่ พา
ตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
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รายการ

งบประมาณปี 2563
จ่ายจริง (ณ
วันที่ 30 ก.ย.
จัดสรร
2563)

งบประมาณปี 2564
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่ 30
เม.ย. 2564)

(15) หลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักอินทรียใ์ นครัวเรือน
และการแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน
ในประเทศ

คาชีแ้ จง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

1.3114 วัตถุประสงค์
-เพือ่ สร้างชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึง่ พาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
กลุ่มเป้าหมาย
-ประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ทมี่ ีความสนใจ จานวน 960 คน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-เกิดเครื่อข่ายความร่วมมือภายในชุมชนชนในการจัดการตนเองเพือ่ ดูแลสุขภาพแบบพึง่ พา
ตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
2.0372 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ สร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สงู อายุ
2.เพือ่ สนับสนุนการนาความรู้ ประสบการณ์ทักษะ ภูมิปัญญาผู้สงู อายุและวัฒนธรรมสู่การสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
-ผู้สงู อายุในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัดๆ ละ 160 คน รวม 640 คน
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
-ผู้สงู อายุได้รับความพึงพอใจในการฝึกอบรม สามารถนาวิชาชีพทีไ่ ด้รับจากการฝึกอบรมมา
ประกอบอาชีพเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้

(16) หลักสูตร การสร้างรายได้ให้กบั ผู้สงู อายุในชุมชนอย่างยั่งยืน
ในประเทศ

3. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(1) รายการ...
สถานีโทรทัศน์
สถานีวทิ ยุ
หนังสือพิมพ์
สื่ออื่นๆ
4. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ
(1) รายการ...
ค่าเบีย้ เลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่าเครือ่ งแต่งกาย
อื่น ๆ …
หมายเหตุ
1. ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

2. รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

-

-

วัตถุประสงค์
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
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13. การดาเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการด้าเนินงานตามข้อสังเกตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด
ข้อสังเกตกรรมาธิการ
ควรให้ความส้าคัญกับภาพรวมงบประมาณของแต่ละจังหวัด เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดทีว่ างเอาไว้
ควรมีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างงบส่วนกลาง งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงบจังหวัด รวมงบประมาณทัง้ หมดทีล่ ง
ไปในแต่ละจังหวัด เพือ่ ลดความซ้้าซ้อน
ตอบข้อสังเกตกรรมาธิการ
การจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ้าของกลุ่มจังหวัด ได้ค้านึงถึงการท้างานใน
ลักษณะการบูรณาการร่วมกัน ในด้านโครงการพืน้ ฐานถนน หรือแหล่งน้้า โครงการดังกล่าวต้องมีลักษณะการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนนเป็นการเชื่อมทางระหว่างจังหวัดท้าให้ประชาชนและผู้สัญจรไป-มาในหลายจังหวัดได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และด้านการฝึกอบรม ได้มอบหมายให้จงั หวัดทีม่ ีศักยภาพเฉพาะด้านในเรือ่ งทีจ่ ะอบรมรับเป็น
เจ้าภาพและอบรมในภาพรวม โดยกลุ่มเป้าหมายได้คัดเลือกมาจากทุกจังหวัดทีอ่ ยู่ในกลุ่มจังหวัด ซึ่งไม่ใช่การหารแบ่ง
งบประมาณเท่ากัน และกลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม หากมีความ
ซ้้าซ้อนหรือไม่ซ้าซ้อน อย่างไร ให้แจ้งมายังกลุ่มจังหวัดฯ ทันที ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มจังหวัดฯ ด้าเนินโครงการ
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้อสังเกตกรรมาธิการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรน้างบจังหวัดมาแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและควรน้าไปใช้แก้ปัญหาน้้า ซึ่ง
เป็นปัญหาส้าคัญระดับต้นๆ รวมทัง้ ควรน้าไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าและปัญหาความยากจน
ตอบข้อสังเกตกรรมาธิการ
การจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของกลุ่มจังหวัด ได้มีการก้าหนดสัดส่วนของ
งบประมาณไว้ เป็นงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 งบด้าเนินงานไม่ควรเกินร้อยละ 25 ซึ่งงบลงทุนประกอบไปด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน และการพัฒนาแหล่งน้้า เพือ่ เป็นต้นทางด้าน
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกรในพืน้ ที่ โดยกลุ่มจังหวัดได้จดั ท้าแผนงานโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหา
ในพืน้ ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทัง้ นี้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการยกระดับและพัฒนาชีวิตของคนทุกช่วง
วัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยท้างาน จนถึงผู้สูงอายุ เพือ่ ให้คนทุกช่วงวัยมีความเป็นอยู่ทดี่ ี มีความสุข และไม่เกิดความเหลื่อมล้้า
ทางสังคม แต่เนื่องจากกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละปีมีจ้ากัด จึงท้าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมทุก
มิติ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดฯ ยังให้ความส้าคัญ โดยขอรับงบประมาณเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านสังคมให้สามารถ
ด้าเนินการต่อเนื่องทุกปี
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
รายการ

รายละเอียด
1. ชื่อรายการ
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน
2. ความสาคัญของโครงการ
เนื่องจาก เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังมีการทา
หลักการและเหตุผล
การเกษตรแบบเดิม ที่เน้นการทาเชิงปริมาณเกษตรเชิงเดี่ยวและมีความเสี่ยงต่อการ
ขาดทุน และปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ทางวิชาการที่จะมาหนุนเสริม
การเกษตร
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ และ
ความไม่แน่นอนราคาผลผลิตทางการเกษตร จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรสู่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองด้วยการทา
เกษตรกรรมยั่งยืน
3.2 เพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติไปปฏิบัติใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/ปี/ครัวเรือน
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

6. กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน
พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ จานวน 990 คน หลักสูตร
2 วัน
- ส่งเสริมการจัดทาแปลงเกษตรกรรม จานวน 880 แปลง
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เตรียมดาเนินงานโครงการฯ
- ติดตามประเมินผลและอานวยการการดาเนินงานโครงการฯ
ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
7. หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

3,431,600 บาท
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รายการ

รายละเอียด

10. ผลผลิต (output)

10.1 เกษตรกรมีความรู้หลักการทาเกษตรกรรมยั่งยืนและสามารถจัดสรรพื้นที่ในการ
ทาแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนได้
10.2 ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน มีแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนสาหรับผลิตอาหารไว้
บริโภค

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

11.1 เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
11.2 เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
11.3 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
รายการ

รายละเอียด
1. ชื่อรายการ
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
2. ความสาคัญของโครงการ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังมี การทาการเกษตร
หลักการและเหตุผล
แบบเดิมที่เน้นการทาเชิงปริมาณ เกษตรเชิงเดี่ยวและ มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน และ
ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ทางวิชาการที่จะมาหนุนเสริมการเกษตร จึงมี
ความจาเป็น ในการพัฒนา หลักสูตรการเรียนรู้ เชิงลึกสู่การปฏิบัติ หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้อ งถิ่นมาผสมผสานในการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้
เกษตรกรรวมกลุ่มชุมชนและดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อสร้างความมั่ นคงในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรครบวงจรด้วยแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ตามศาสตร์พระราชา
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรต้นแบบน้อมนาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรและชีวิตประจาวันให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
3.3 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์
3.4 เพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.การขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยหลัก เกษตร ทฤษฎี ใหม่ เกษตร
ผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา จานวน 1,200 ราย
2.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 91,000 บาท/ปี/ครัวเรือน
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
กิจกร รมย่อย การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถีนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า
การขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร/บุคคลทั่วไป/นักเรียน/
นักศึกษา/ทหาร ตามศาสตร์พระราชา การสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จานวน 1,200 ราย ให้ทราบและเข้าใจถึงการ
ทาการเกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และใน
ระดับโลก โดยน้อมนาพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนา
อย่าง แท้จริง ให้มีความ อยู่ดี กินดีและได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา ”ในเรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs-Sustainable
Development Goals)
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รายการ

รายละเอียด

7. หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

4,852,800 บาท

10. ผลผลิต (output)

การขยายผลสร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร/บุคคลทั่วไป/นักเรียน/
นักศึกษา/ทหาร ด้วยหลัก เกษตร ทฤษฎี ใหม่ เกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา
1,200 ราย

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

เกษตรกร/บุคคลทั่วไป/นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เกิดการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็งประชาชน
มีความสุขและมีรายได้รายได้เงินสดสุทธิไม่น้อยกว่า 91,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและ
จานวนเกษตรกร/บุคคลทั่วไป/นักเรียน/นักศึกษา/ทหารปลดประจาการที่ร่วมโครงการ
จานวน 1,200 ราย ได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง( Smart Farmer) จาก
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
รายการ
๑. ชื่อรายการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศ
ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน จากฐานของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนการ
เลี้ยงโคเนื้อ 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 แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ เป็ด ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการ
เลี้ยงปศุสัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาด
มาตรฐานด้านการแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด อีกทั้งรูปแบบ
การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
สายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ขาดการจัดการฟาร์มแพะที่ดี ขาดการ
เชื่อมโยงการตลาด จึงมีความจาเป็นในการพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการจัดการ
ฟาร์มแพะที่ดีให้กับเกษตรกร อันจะส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะเข้าสู่
มาตรฐาน มีคุณภาพคงที่มากขึ้น เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า รองรับการผลิตเพื่อ
การส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น
สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อพัฒนาเกษตรกร เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร
สู่เกษตรกร Smart Farmer
3.2 ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสีย
ของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการส่งออก
3.3 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ เพิ่มผลผลิต และลด
การสูญเสียของเกษตรกร
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.จานวนฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM 120 ฟาร์ม
2.เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี/ครัวเรือน
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
กิจกรรมย่อย การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน
ฟาร์ม GFM
อบรมและให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการฟาร์ม แพะมาตรฐาน GFM และ GAP
ประสานงานเครือข่ายมืออาชีพลงพื้นที่ให้คาปรึกษาแนะนา จานวน 1 รุ่น 120 ราย
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รายการ

รายละเอียด
7. หน่วยงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

1,688,400 บาท

10. ผลผลิต (output)

10.1 ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GFM จานวน 40 ฟาร์ม
10.2 ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรค จานวน 80 ฟาร์ม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน
GFM
และได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรค เพราะฟาร์มที่ได้รับการรับรองสามารถส่งแพะ
ออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้
อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค ทา
ให้เกิดการตื่นตัวที่จะบริโภคเนื้อแพะเพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
รายการ

รายละเอียด
1. ชื่อรายการ
ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มี
มาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศ
หลักการและเหตุผล
ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน จากฐานของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2561 มีจานวนการ
เลี้ยงโคเนื้อ 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 แพะ แกะ สุกร ไก่เนื้อ เป็ด ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่มีการ
เลี้ยงปศุสัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาด
มาตรฐานด้านการแปรรูปที่เป็นที่ยอมรับและขาดเครือข่ายด้านการตลาด อีกทั้งรูปแบบ
การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
สายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ขาดการจัดการฟาร์มที่ดีเพื่อการผลิตลูกโค
เข้าสู่อุตสาหกรรมโคขุนเพื่อการส่งออก ขาดการเชื่อมโยงการตลาด จึงมีความจาเป็นใน
การพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อันจะส่งผลให้รูปแบบการเลี้ยงโคและการแปรรูปเนื้อโคมีมาตรฐาน
คุณภาพคงที่มากขึ้น เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า รองรับการผลิตเพื่อการส่งออก
ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและ
เพิ่มมูลค่า ตอบสนองโอกาสที่ตลาดสินค้าปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น รวมทั้งยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสามารถต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ระดับ
ชุมชนได้ ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรให้มีมาตรฐานสนับสนุนการผลิตเพื่อการ
ส่งออก
2. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ลดการสูญเสียผลผลิตโคเนื้อต้นน้า
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.จานวนฟาร์มเกษตรกรผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐานโคเนื้อ GFM ต้นแบบ 72 ฟาร์ม
2.เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี/ครัวเรือน
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
กิจกรรมย่อย การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุน
6. กิจกรรม

การส่งออกที่มีมาตรฐาน โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1 คัดเลือก รับสมัครกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
2 จัดประชุมชี้แจงโครงการ และทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามเงื่อนไข
ของสมาชิก
3 อบรมและให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน GFM ประสานงาน
เครือข่ายมืออาชีพลงพื้นที่ให้คาปรึกษาแนะนา
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รายการ

รายละเอียด
4 เกษตรกรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองตามมาตรฐานฟาร์ม GFM
5 คณะผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม
6 เกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินจะได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM และจัดตั้งเป็น
ฟาร์มสาธิต (ต้นแบบ) ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ

7. หน่วยงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

6,000,000 บาท

10. ผลผลิต (output)

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 960 ราย จังหวัดชัยภูมิ 200 ราย จังหวัดบุรีรัมย์
690 ราย จังหวัดสุรินทร์ 510 ราย

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

11.1 โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น
11.2 มูลค่าด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
รายการ

รายละเอียด
1. ชื่อรายการ
พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) มีภูมิประเทศ
หลักการและเหตุผล
ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพเสริมมาอย่างยาวนาน ตามสถิติของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2561 มีจานวนการ
เลี้ยงโคเนื้อ 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 ซึ่งนับว่า
เป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์แหล่งใหญ่ของประเทศ และแพะที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตและใกล้ตลาดอินโดจีนมาก ผลผลิตมวลรวมด้านปศุสัตว์ ปี 2556 สองหมื่นล้าน
บาทเศษ แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และมีผู้ประกอบการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จานวนน้อย ทาให้สินค้าปศุสัตว์ไม่ถูก
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเต็มศักยภาพของตัวสินค้าเอง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มี
มาตรฐาน และเปิดตลาดให้กว้างขึ้นในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพด้านปศุ
สัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุ
สัตว์คุณภาพเปิดกว้างมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวั ด
3.2 เพื่อส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวั ด
3.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 120 ราย
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน
ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ จานวน 6 รุ่นๆละ 20 ราย หลักสูตร 3 วัน ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
7. หน่วยงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

858,000 บาท
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รายการ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
10.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะการตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ร้อยละ 100
10.2 มีเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น
11.1 เกิดอาชีพ/ผู้ประกอบการ การตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายใหม่
เพิ่มขึ้นในตลาด
11.2 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่ม
จังหวัดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในสังคม
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
รายการ
๑. ชื่อรายการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นพื้นที่ ๆ มีแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
ขอม มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้าง รายได้เข้าสู่ประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
จะเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สอดรับกับนโยบาย รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่มีเป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้
การเดินทางมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับกับจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น การเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การอบรม ให้ความรู้แก่อาสาสมัครด้านการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ อบรมให้ความรู้แก่เยาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มีมาตรฐานและมีรายได้มากขึ้น
ไม่น้อยกว่า
30,000 บาท/ปี/ราย
2. เกิดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง หลักสูตร 4 วัน 3 คืน งบประมาณ 3.0000
ล้านบาทกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนคนรักษ์ศิลป์ 60 คน (4 จังหวัดๆละ 15 คน) / ศิลปิน
ที่มีชื่อเสียง 15 คน/ เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 80 คน
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
อบรมสร้างเครือข่ายเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ วงเงิน 4.8560 ล้านบาท โดยอบรมประชาชน อาสาสมัคร มัคคุเทศก์ในพื้นที่ 4
จังหวัด จานวน 1,200 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ในพื้นที่ต่าง ๆ ใน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
7. หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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รายการ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
7,856,000 บาท
1.อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จานวน
1,200 คน
2. ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ มีรายได้เข้าสู่ชุมชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
เพิ่มมากขึ้น
1. นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่าย ทาให้ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ มีรายได้เข้าสู่ชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
2. นักท่องเที่ยวมีความประทับใจตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ ทาให้ผู้ประกอบการด้านต่างมีรายได้เข้าสู่ชุมชนในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
รายการ

รายละเอียด
1. ชื่อรายการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ
2. ความสาคัญของโครงการ
การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรของ
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยและภูมิภาคยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทาเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งไม่สามารถ
ผลิตและการแปรรูปผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของรายได้จากคนในภาคการเกษตรและภาคผลิตอื่นมาก
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
อพยพย้ายถิ่น ความยุ่งยากและซับซ้อนในกระบวนการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
เลี้ยงไหม การสาวไหม การตีเกลียวเส้นไหม การควบเกลียวเส้นไหม การเตรียมเส้นไหม
เพื่อมัดหมี่เส้นไหม การค้นหูกเส้นไหม การกรอเส้นไหม
การย้อมสีเส้นไหม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหมต่า
รวมทั้งขาดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม
กระบวนการผลิตที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพการ
ผลิตผ้าไหมต่าลง นาไปสู่ต้นทุนการผลิตผ้าไหมสูงขึ้น
และ เนื่องจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ได้วัตถุดิบ (ใบหม่อน)
ที่จาเป็นต่อการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตรังไหม เส้นไหมที่มีคุณภาพส่งต่อขบวนการผลิตกลาง
ทางและปลายทางที่จะทาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และสอดคล้องต่อ
ความต้องการรวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับ
อาเซียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อนสาหรับ
เลี้ยงไหม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดี
3. เพื่อพัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะสาหรับการเลี้ยงหนอนไหม
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.เกษตรกร จานวน 320 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการแปลง
หม่อน และสามารถบริหารจัดการ น้าในแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อนสาหรับ
เลี้ยงไหมได้ไม่น้อยกว่า 3,500-4,000 กิโลกรัมต่อไร่
2.เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านใช้เองได้ในชุมชน อย่างน้อย 3 รุ่นต่อปี
3.เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม 18%
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน จานวน
320 ราย
กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม 10 วัน รวม
เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 40 ราย (อบรมในพื้นที)่
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รายการ

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตหม่อนไหม ผู้ประกอบการ จานวน 8 กลุ่ม
7. หน่วยงาน
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

4,861,900 บาท

10. ผลผลิต (output)

1. เกษตรกร ได้ ระบบการจัดการน้าในแปลงหม่อนเป็นระบบน้าหยดอัจฉริยะ
(ควบคุมแบบอัตโนมัติ)
2. เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงไหมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู
ในการผลิ
้
ตไข่
ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีสามารถผลิตไข่ไหมใช้เองได้ในชุมชน
3.ต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ จานวน 8 แห่ง
เกษตรกรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาใบหม่อนที่มีคุณภาพ ผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

- 64 -

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
รายการ
1. ชื่อรายการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด

นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรของ
ประเทศไทยและภูมิภาคยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทาเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งไม่สามารถ
ผลิตและการแปรรูปผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของรายได้จากคนในภาคการเกษตรและภาคผลิตอื่นมาก
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
อพยพย้ายถิ่น ความยุ่งยากและซับซ้อนในกระบวนการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
สาวไหม การตีเกลียวเส้นไหม การควบเกลียวเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้น
ไหม การค้นหูกเส้นไหม การกรอเส้นไหม การย้อมสีเส้นไหม ประสิทธิภาพการทอผ้า
ไหมต่า รวมทั้งขาดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม กระบวนการผลิตที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพการผลิตผ้าไหมต่าลง นาไปสู่ต้นทุนการ
ผลิตผ้าไหมสูงขึ้น ปัญหาสาคัญของกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ คือ ปริมาณและคุณภาพการผลิตผ้าไหมต่าลง
ซึ่งมี
ความสาคัญและจาเป็นต้องเร่งศึกษา หาแนวทาง และพัฒนา เนื่องจาก กลุ่มผู้ผลิตเส้น
ไหมและผ้าไหม เป็นกลุ่มชุมชนที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือช่วยการสร้างงาน
สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการ
ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริม
ประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งเป็น
แหล่งพัฒนาทักษะฝีมือของคนในชุมชน นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์
2. เพื่อฝึกทักษะการทอผ้าไหมด้วยการนานวัตกรรมการผลิตเส้นใย
หม่อนผสมฝ้ายเพื่อการค้า
3. เพื่อฝึกทักษะการใช้เทคนิคการย้อมสีเส้นไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรมีรายได้การจาหน่ายผ้าไหมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 ต่อปี
2. กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/ปี/กลุ่ม
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
กิจกรรมย่อย การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์
1. อบรมกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ผู้ผลิตผ้าไหม ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์ 780 ราย
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รายการ

รายละเอียด
2. สร้างและขยายผลนวัตกรรมการผลิตผ้าไหม ได้แก่ เครื่องสาวไหม เครื่องตีเกลียว
เส้นไหม เครื่องเตรียมส้นไหมเพื่อมัดหมี่ เครื่องค้นหูกเส้นไหม เครื่องช่วยสาหรับการ
ฟอกย้อมเส้นไหม และเครื่องช่วยสาหรับการขึ้นม้วนเส้นไหม จานวน 13 กลุ่ม
7. หน่วยงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
2. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

5,513,600 บาท

10. ผลผลิต (output)

ได้นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม ได้แก่ เครื่องสาวไหม เครื่องตีเกลียวเส้นไหม เครื่องเตรียม
ส้นไหมเพื่อมัดหมี่ เครื่องค้นหูกเส้นไหม เครื่องช่วยสาหรับการฟอกย้อมเส้นไหม และ
เครื่องช่วยสาหรับการขึ้นม้วนเส้นไหม จานวน 13 กลุ่ม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

11.1 ราคาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.98
11.2 สามารถขยายผลนวัตกรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์
รายการ
1. ชื่อรายการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด

พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง
สถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ประกอบกับความเจริญทางด้านวัตถุนิยม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อาทิเช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นและ
รวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบทั้งในทางทีดีและไม่ดี โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ที่ยังขาดวุฒิภาวะ
ทางความคิด ขาดการให้ความรู้คาแนะนาที่ถูกต้องบนโลกสังคมออนไลน์ และสังคม
ปัจจุบันเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เปลี่ยนแปลงโครงสร้างไป เกิดครอบครัวแหว่ง
กลาง ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีสถิติการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองต้องออกไปทางานนอกบ้าน ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูสั่งสอน
บุตรหลานคนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กันและกัน ทาให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ส่งผลต่อชุมชน สังคม ดังนั้นทุกภาคส่วนควรบูรณาการความร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเด็กและเยาวช นควรได้รับ การให้คาปรึกษาแนะนา
(Counseling) และความเข้าในด้านจิตวิทยาแนะแนว (Psychotherapy Guidance) ที่
ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้น เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะลดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เนื่องจากบุคคลเมื่อมีปัญหาในปัจจุบันกลุ่มเยาวชนมัก
ปรึกษาปัญหากับเพื่อนวัยเดียวกัน มากกว่าการพูดคุยกับผู้ใหญ่ ครูประจาชั้น หรือ
แม้แต่อาจารย์ฝ่ายแนะนาและคนในครอบครัว เนื่องจากความใกล้ชิดกับเพื่อนกลุ่มวัย
เดียวกันจึงเกิดความไว้วางใจ ซึ่งจุดนี้เองเมื่อผู้ประสบปัญหาได้รับคาแนะนาที่ไม่ถูกต้อง
ก็จะส่งผลเสียต่อการดาเนินชีวิต ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ส่งผลทาให้เกิดความเครียด และ
อีกหลายๆ ปัญหาตามมา เช่น ปัญหาความรุนแรง การฆ่าตัวตาย ปัญหาตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยเรียน ปัญหาติดเกมส์ ปัญหาด้าน IQ EQ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชน
สังคม ก็ตาม เมื่อมีปัญหาและต้องการคาแนะนาที่ถูกต้องส่วนใหญ่มักจะปรึกษา พูดคุย
กับคนที่อยู่ใกล้ชิด ซึ่งอาจให้คาแนะนาที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดปัญหาที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย เช่น การฆ่าตัวตาย การกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว ติดสิ่งเสพติด สุรา ฯลฯ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ในเรื่องการให้คาปรึกษา แนะนา
(Counseling)
และความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ(development psychology) พื้นฐาน
2. เพื่อสามารถให้คาปรึกษา แนะนา กับเยาวชน คนในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับเยาวชน อาสาสมัครในชุมชน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวแทนเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความรู้สามารถให้
คาปรึกษา แนะนา ตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้นได้
ร้อยละ 80
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
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รายการ

รายละเอียด
6. กิจกรรม
กิจกรรมย่อย พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง
อบรมแกนนาเยาวชน แกนนาชุมชน เพื่อให้มีความรู้ในการให้คาปรึกษาแนะนา
(Counseling) และมีความเข้าในด้านจิตวิทยาพัฒนาการdevelopment
(
psychology)
ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้จนานวน 8 รุ่นๆ ละ
100 คน รวม 800 คน ประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ประชาชน
ผู้นาชุมชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
7. หน่วยงาน
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

2,951,600 บาท

10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

เกิดอาสาสมัครให้คาปรึกษา แนะนา (Counseling) เบื้องต้นได้เพิ่มขึ้น
เยาวชน ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ สามารถให้คาปรึกษา แนะนา ( Counseling)
ให้กับกลุ่มเพื่อนเยาวชน และคนในชุมชน เมื่อเกิดปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์
รายการ

รายละเอียด
1. ชื่อรายการ
ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
2. ความสาคัญของโครงการ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิตประชากรไทยถึงร้อยละ
หลักการและเหตุผล
75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดหรือราว 320 ,000 คนต่อปี ในจานวนนี้พบว่าประมาณ
ครึ่งหนึ่ง หรือราวร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ากว่า 70 ปีซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่า
เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เมื่อพิจารณาความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อรื้อรังที่เป็น
สาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจานวน 4
โรคสาคัญคือ โรคหลอดเลือดสมอง ,
โรคหัวใจขาดเลือด , โรคเบาหวานและโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้องรัง การสารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ( BRFSS) ครั้งล่าสุด ปี 2558 พบว่า ความ
ชุกภาวะน้าหนักเกินร้อยละ 30.5, ภาวะอ้วนร้อยละ 7.5, การสูบบุหรี่ในปัจจุบันร้อยละ
21.3, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันร้อยละ 36 .2 และการรับประทานผักและ
ผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันภายใน 7 วันที่ผ่านมาร้อยละ 24.3
ยิ่งนับวัน ปัญหาการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ยิ่งมีความรุนแรง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม ของชุมชนเป็นอย่างมาก ยิ่งประเทศไทยกาลังเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว จึงจาเป็นต้องมีการสร้าง
มาตรการในการป้องกันและลดความเสียงต่อการเกิดโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs)
ด้วยการสร้างการตื่นรู้ของชุมชนในการลุกขึ้นมาจัดการด้านสุขภาพของตนเอง โดยผ่าน
กลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และความร่วมมือทุกภาคส่วน
ในชุมชน ในการช่วยกันลดความรุนแรงของการเกิดโรค
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชนในชุมชน
2 เพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์
แผนไทย
3 เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) จานวนวิทยากรตัวคูณจากแกนนาชุมชน จานวน 960 คน
2) จานวนประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตาม
หลักแพทย์แผนไทย จานวน 1,920 คน
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย
ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และแกนนาตัวคูณ
690 ราย
กิจกรรมย่อยที่ 2 หลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย และอบรมภาคปฏิบัติ
การดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมการปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักอินทรีย์ในครัวเรือน และการ
แปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน
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รายการ

รายละเอียด

7. หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ

4,848,000 บาท

10. ผลผลิต (output)

1.วิทยากรตัวคูณที่มีคุณภาพ
2.ประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์
แผนไทย มีการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
1. ประชาชนในชุมชนเกิดพลังแห่งการตื่นรู้ในการลุกขึ้นมาจัดการตนเองเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนชนในการจัดการตนเองเพื่อดูแลสุขภาพแบบ
พึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์
รายการ

รายละเอียด
1. ชื่อรายการ
การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ความสาคัญของโครงการ
ปัจจุบันจานวนประชากรผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และกลุ่มจังหวัด ภาค
หลักการและเหตุผล
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากรายงานระบบสถิติการ
ทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ.
2562 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) มีจานวน
ประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด (ประชากรผู้สูงอายุมี
จานวน 1,132,195 คน ประชากรรวมทั้งหมด 6 ,693,720 คน) เป็นไปตามเกณฑ์การ
แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ ( United Nations : UN)
ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือสังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมี
ประชากรผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมในการดูแลสร้างอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลาบากสูง
กว่าวัยอื่นทั้งหมด ความยากจนเป็นปัจจัยแรก ที่นามาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทางาน ไม่มีหลักประกันทั้งในรูปแบบ เงินบานาญ เงินออม และ
มีโอกาสจากัดที่จะทางานภาคแรงงานในระบบ เนื่องจากมีการศึกษาน้อย การขาด
ความชานาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุให้มีรายได้อย่างยั่งยืน มีการสนับสนุนการนาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้
สามารถมีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและคนในครอบครัว สามารถใช้ชีวิตประ จาวันได้อย่าง
มีความสุข เกิดความยั่งยืนต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
2.เพื่อสนับสนุนการนาความรู้ ประสบการณ์ทักษะ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและวัฒนธรรมสู่
การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ จานวน 640 คน รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15,000
บาท/คน/ปี
2.ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
6. กิจกรรม
กิจกรรมย่อย การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน
1. ฝึกอบรมสร้างอาชีพระยะสั้นจานวน 4 อาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ จานวน 4 ครั้งๆละ
60 คน รวม 240
2. อบรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ จานวน 4 รุ่นๆละ 100 คน รวม 400 คน
7. หน่วยงาน
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
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รายการ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

รายละเอียด

9. งบประมาณ

2,037,200 บาท

10. ผลผลิต (output)

ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมในการสร้างอาชีพ สามาถนาไปประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ผู้สูงอายุได้รับความพึงพอใจในการฝึกอบรม สามารถนาวิชาชีพที่ได้รับจากการฝึกอบรม
มาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

