ผลการ
ติดตาม

1

ประจาปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด
เว็บไซต์ : http://www.osmnortheastนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย s1.moi.go.th/
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด E-mail : osm_ne1@moi.go.th
นครราชสีมา 30000

สารบัญ

หน้า 02

เนื้อหา
ความเป็นมา
ผลการดาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม

4
6
8
9
11

ผลการดาเนินงานจังหวัดนครราชสีมา
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2560 เพิ่มเติม
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2561
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2562
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

12
13
14
18
19
22
24
26
29

ผลการดาเนินงานจังหวัดชัยภูมิ
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2560 เพิ่มเติม
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2561
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2562
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

30
31
32
34
35
37
38
41
44

ผลการดาเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2560 เพิ่มเติม
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2561
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2562
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

45
46
47
50
51
53
54
56
59

สารบัญ

หน้า 03

เนื้อหา
ผลการดาเนินงานจังหวัดสุรินทร์
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2560 เพิ่มเติม
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2561
- งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
- ผลการดาเนินงานงบประมาณประจาปี พ .ศ. 2561
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

60
61
62
66
67
69
69
70
75

คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

76

หน้า 04
“แนวทางการออกติดตาม”
เร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน ผลการดาเนินงาน ผล
การเบิกจ่าย รับทราบ ปัญหา
และอุปสรรค และหา แนวทาง
แก้ไข รับฟัง ข้อเสนอแนะ
เร่งรัด การดาเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งใน
รูปแบบเอกสารและในระบบ
padmeพร้อมลงพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาการดาเนินงานและ อื่น
ๆ

ความเป็นมา

ความเป็นมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กาหนดให้จังหวัดภายใน
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ” รายงานผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจาทุกวันที่ 1 และวันที่15 ของทุกเดือน จนกว่าการ
ดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ
เพือ่ เป็นการกระตุน้ การเร่งรัดการดาเนินงาน การก่อหนี้ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาล
กาหนดไว้ จึงกาหนดการติดตามการดาเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 28ธันวาคม 2561 ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์
ชัยภูมิ และนครราชสีมา ตามลาดับ
เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

1

2

3

4

รายจ่ายประจา

36

57

80

100

รายจ่ายลุงทุน

20

45

65

100

ภาพรวม

32

54

77

100

ประเภท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส
ที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 32 ในรายจ่ายประจาร้อยละ 32 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20
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งบประมาณประจาปี 2562
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มาตรา 60
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งงบประมาณให้ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณจานวน 479,522,000 บาท ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
osm
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
143,702,650
60,864,750
155,180,950
116,773,650
3,000,000
479,522,000

งบลงทุน
61,800,000
57,150,000
152,700,000
109,590,200
381.240,200

งบดาเนินงาน
81,402,650
3,214,750
1,980,950
6,683,450
93,281,800

งบรายจ่ายอื่น
500,000
500,000
500,000
500,000
3,000,000
5,000,000

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจางวดวันที่ 2 มกราคม 2562 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 479,522,000
บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,843,736.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 31.38จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร
เบิกจ่าย
113,155,200
100 57,522,321.28
95,691,700
65,383,992.52
116,771,800
21,900 74,222,125.65
60,884,700
200 20,209,161.33
3,000,000
2,230,620.95
389,503,400
22,200 219,568,221.73

ร้อยละ
50.90
68.71
63.64
33.29
74.35
56.52

เหลือจ่าย
151,546
526,000
118,528
182,545.51
978,619.51

ยังไม่เบิกจ่าย
55,481,232.72
29,781,707.48
42,409,246.35
40,492,793.16
769,379.05
168,934,358.76
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งบประมาณประจาปี 2562

ที่
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย 198,045,000 1,065,350.00 0.54
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
ครบวงจร
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
4 โครงการพัฒนา นวัตกรรมการผลิต และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร

6,010,800

ยังไม่เบิกจ่าย
196,979,650.00

74,400.00

1.24

5,936,400.00

200,120,100 1,135,000.00

0.57

198,985,100.00

0.69

31,016,100.00

31,231,500

215,400.00

5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน
กลุ่มจังหวัด

34,600,000

-

-

34,600,000.00

6 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
. ท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

4,514,600

-

-

4,514,600.00

5,000,000 353,586.49
479,522,000 2,843,736.49

7.07
0.59

4,646,413.51
476,678,263.51
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจา
งวดวันที1่ มกราคม 2562 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น389,503,400 บาท และผล
การเบิกจ่ายในภาพรวม323,919,797.36บาท คิดเป็นร้อยละ87.39 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 8.61
จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น
ที่

งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร
เบิกจ่าย
113,155,200
100 96,032,864.38
95,691,700
69,920,734.96
116,771,800
21,900 110,048,096.35
60,884,700
200 45,282,262.52
3,000,000
2,635,839.15
389,503,400
22,200 323,919,797.36

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

งบประมาณ

ร้อยละ
88.69
78.97
98.68
75.89
100
87.39

ยังไม่เบิกจ่าย
12,252,000.00
18,625,312.93
1,470,000
14,385,721.97
46,733,034.90

300,537,268

ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป
248,604,638.63 87.78 34,601,034.90 17,331,594.53

145,537,268

102,956,063.89 77.01 30,734,067.57

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

103,917,622

เบิกจ่าย

เหลือจ่าย
4,870,235.62
7,145,652.11
5,231,803.65
1,216,515.51
364,160.85
18,828,367.74

102,535,551

ร้อยละ

100

-

21,836,960

18,920,007.52 96.43

699,999.69

1.4การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
1.5ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

17,060,840

12,218,356.18 79.99

3,056,967.70

12,184,578

11,974,660.04 99.09

109,999.94

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง
และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
2.2พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
2.3สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

62,891,832

50,394,226.94 80.57 12,132,000.00

20,062,942

20,038,331.94 99.89

-

9,970,000

2,969,960.00 29.79

7,000,000

18,385,890

13,160,890 72.54

-

365,605.00

หน้า 08
ที่

โครงการ

งบประมาณ

2.4ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3.1การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป
ไหมนครชัยบุรินทร์
3.2พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

เบิกจ่าย

14,473,000

ร้อยละ

14,473,000 98.96

ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป
5,132,000

21,074,300

20,317,192.64

100

-

9,056,900

8,365,736

100

-

12,017,400

11,951,457

100

-

5,000,000

4,603,739.15

100

-

389,503,400

757,107.36

396,260.85

323,919,797.36 87.39 46,733,034.90 18,850,567.74

งบประมาณประจาปี 2560
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่ม
จังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจานวน 14 โครงการ งบประมาณ 350,273,100 บาท สานักงบประมาณ
ปรับลดงบประมาณจานวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จานวน
348,999,100 บาทณ วันที่ 1ตุลาคม 2561มีผลการเบิกจ่าย จานวน 306,603,258.52 บาทคิด
เป็นร้อยละ 87.85 งบประมาณพับไป 42,395,841.52 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ
จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
รวม

วงเงินจัดสรร
84,599,878.00
82,971,382.00
91,824,800.00
86,603,040.00
3,000,000.00
348,999,100.00

งบฯ พับไป
20,547,236.00
3,788,954.13
1,434,233.36
15,612,097.53
1,004,320.46
42,395,841.48

เบิกจ่าย
64,052,642.00
79,182,427.87
90,390,566.64
70,981,942.47
1,995,679.54
306,603,258.52

ร้อยละ
75.71
95.43
98.43
81.96
66.52
87.85
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 14
โครงการ จาแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ งบประมาณพับไป

25,525,628

24,766,260.00 97.02

759,368.00

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง

8,295,200

8,257,162.00 99.54

38,038.00

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ

6,709,104

6,709,104.00 100

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

78,149,002

74,858,808.67 95.78

3,290,193.33

5 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์

17,945,000

5,424,540.00 30.22

12,520,460.00

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม

5,011,400

4,172,380.00 83.25

839,020.00

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
8 โครงการเสริมศักยภาพการดาเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้า
ไหมแห่งอาเซียน
9 โครงการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
10 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
SMEs OTOP เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐ
และเอกชน
12 โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน
14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบก
สนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

6,631,800
1,260,000

6,079,370.00 91.66
1,258,000.00 99.84

552,430.00
2,000.00

3,826,223

3,318,997.00 86.74

507,226.00

2,000,000

1,739,300.00 86.96

260,700.00

3,883,373
103,230,110

3,809,900.00 98.10
101,921,137.31 99.73

73,473.00
1,308,972.69

81,532,260

60,406,575.00 74.08

21,125,685.00

5,000,000
348,999,100

3,881,724.54 77.63
306,603,258.52 87.85

1,118,275.46
42,395,841.48

-
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ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ) ประจางวดวันที่ 1 มกราคม 2561 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจานวน 6
โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น
3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
3,092,720,138 .38 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.55 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 213 ,298,532 .37
บาท งบประมาณพับไป 520,651,829.25 บาท เป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรรหลังปรับลด
1,359,016,300
756,559,800
831,693,400
879,401,000
3,826,670,500

เบิกจ่าย
1,093,586,878.12
654,334,217.01
687,110,360.43
657,688,682.82
3,092,720,138.38

ร้อยละ
80.47
86.48
82.61
74.78
80.82

ยังไม่เบิกจ่าย
20,342,774.45
16,060,915.01
34,323,740.25
142,571,102.66
213,298,532.37

งบประมาณพับไป
245,086,647.43
86,164,667.98
110,259,299.32
79,141,214.52
520,651,829.25

ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จานวน 6 โครงการจาแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

งบประมาณพับไป

2,841,070,800 2,142,571,568.89 75.41 211,398,532.37 417,989,398.74

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

114,686,100

107,007,371.20 93.30

-

2,079,828.80

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบ
บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

38,937,500

23,725,214.41 60.63

-

4,247,285.59

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่า
สู่สากล

631,676,100

678,901,119.58 100

5 โครงการตามพระราชดาริก่อสร้างศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์เพื่อป้องกัน

200,300,000

137,551,564.30 68.67

โรคพิษสุนัขบ้า

1,900,000.00 76,757,149.42

-

19,578.166.70
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โครงการ

6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาชู
บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ -บ้านน้าอ้อม
หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแม็ก อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว
30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้าท่วม
งบประมาณ 2,963,300 บาท)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
-

เบิกจ่าย

ร้อยละ

2,963,300 100

ยังไม่เบิกจ่าย
-

งบประมาณพับไป
-

3,826,670,500 3,092,720,138.38 80.82 213,298,532.37 520,651,829.25

ผลการดาเนินการโครงการที่แล้วเสร็จ จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบ
บูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
1
โครงการคือ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้าอ้อม หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแม็ก อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้าท่วม งบประมาณ 2,963,300
บาท) โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ดาเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากเป็น
รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก นอกจากนี้โครงการด้านชลประทาน
มีลักษณะเป็นงานดาเนินการเอง หลายรายการจึงทาให้ล่าช้า ประกอบกับสภาพของภูมิอากาศ
ฝนตกน้าท่วมขัง บางแห่งต้องรอให้เกษตรกรทาการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าก่อน
จึงจะสามารถดาเนินการ จนกระทั่งขอขยายระยะเวลาการเบิกเงินเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ (CF)
ซึ่งกรมบันชีกลางไม่อนุมัติปลดล๊อคให้เบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดต้องขออุธรณ์ไปยัง
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
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จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่
ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง
ประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
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จัจังงหวั
หวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาา
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ดาเนินในพื้นที่ จานวน 8 โครงการ
งบประมาณ 84,599,878 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500 ,000 บาท) ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจานวน , 64,052642 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบพับไป
20,547,236 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
ที่

โครงการ

งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่ งบประมาณพับไป
เบิกจ่าย

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

1,660,000

1,558,448

93.88

-

101,552

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง

150,000

125,152

83.43

-

24,848

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ
กระบือคุณภาพ

1,352,000

1,352,000

100

-

-

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่ 1,843,500
สากล

1,777,740

96.43

-

65,760

5 โครงการเสริมศักยภาพการดาเนินงานศูนย์กลางการ 1,260,000
ซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน

1,258,000

100

-

2,000

-

-

ยกเลิก

6 โครงการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์

(12,000,000) -

7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและ
อาเซียน

20,552,198

20,547,802 100

-

4,396

8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อ
ระบบโลจีสติกส์

57,282,180

36,933,575 64.47

-

20,348,605

500,000

499,925

99.98

-

75

84,599,878

64,052,624 75.71

-

20,547,236

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

(341,160,000)
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ดนครราชสี
นครราชสีมม
มาาา
จัจัจังงงหวั
หวั
นครราชสี
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณดาเนินการ5 โครงการ งบประมาณ1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม
2562 เบิกจ่ายแล้วจานวน 1,093,586,878.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
20,342,774.45 บาท งบประมาณพับไป245,086,647.43 บาท ผลการดาเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ
ยังคงเหลืองานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า
ที่

โครงการ

เบิกจ่าย

ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป

1 โครงการพัฒนาการเกษตร 880,044,700
และอาหารปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์

697,773,446.38

97.17

20,342,774.45 185,129,579.17

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 45,770,500
การผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร

42,168,567.70

92.13

-

736,632.30

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย 19,512,900
ไหมไทย แบบบูรณาการ
เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

9,538,531.50

48.88

-

1,054,168.50

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล

213,388,200

206,554,768.24

96.79

-

38,588,100.76

5 โครงการตามพระราชดาริ : 200,300,000
ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจร
จัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

137,551,564.30

68.67

-

19,578,166.70

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

1,359,016,300

1,093,586,878.12 80.86

20,342,774.45 245,086,647.43
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สรุปผลการดาเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์งบประมาณ
880,044,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 697,773,446.38 บาท มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 4 กิจกรรม
ได้แก่
1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า มี
36 รายการหลัก
งบประมาณ น้าอ่างเก็บน้าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,858,642.68 บาท
คิดเป็นร้อยละ 28.59 ยังไม่เบิกจ่าย 7,141,357 บาท เนื่องจากติดขัดเรื่องการใช้พื้นที่ป่าจึงชะลอ
การเข้าดาเนินการ โดยหน่วยงานได้ทาหนังสือทวงถามความคืบหน้าไปยังกรมป่าไม้แล้วแต่ยัง
ไม่ได้หนังสือตอบกลับมา เนื่องจากใบอนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฯ หมดอายุ ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกรมอุทยานฯ
- ค่าควบคุมงานปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ) ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 356,700
บาท เบิกจ่ายแล้ว 242,249.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.91 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 114,450 บาท
- แก้มลิงบึงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้า ตาบล
พุดชา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 20,869,626.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.58 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 966,017.45 บาท ลักษณะงาน
–ท่อส่งน้า - บานเปิดปิดน้า – ประตูระบายน้า 1 ตัว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มกราคม 2562
1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 110,001,757.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.88 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,170,950 บาท กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตรยังคงเหลืองาน (เงินเหลือจ่าย)
ได้แก่ ลานตาก ฉางเก็บพืชผล
1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่มี
3
รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 41,290,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.30
ยังไม่เบิกจ่าย 4,950,000 บาท งานส่วนใหญ่แล้วเสร็จและมีการส่งเงินคืนยังคงมีกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า งานก้อสร้างงานอเนกประสงค์ อาคารชั่งพร้อม
เครื่องชั่งขนาดกลาง โรงเรือนเก็บมันเส้นติดปัญหาช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทาให้ล่าช้าในการ
ดาเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมทั้งเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม 2561
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรงบประมาณ
45,770,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 42,168,567.70 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
มีกิจกรรมที่
ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผล
การเบิกจ่าย 35,011,440 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 633,360 บาท
2.2 กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 4,501,127.70 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 103,272.30 บาท
2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000
บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท
2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2
,456 ,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 2,456,000 บาท
3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
งบประมาณ 19,512,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,538,531.50 บาท พับไป 1,054,168.50 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่
3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง
งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 184,324.00 บาท งบพับไป 65,676 บาท
3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ
809,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 777,136.00 บาท งบพับไป 32,764 บาท
3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างแตะติดตั้งโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 รายการ งบประมาณ
4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,804,000 บาท งบพับไป 109,000 บาท
3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ
SME3 กลุ่ม
งบประมาณ 12,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,133,071.50 บาท มีการยกเลิกรายการครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เนื่องจากมีข้อทักท้วงและเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ งบพับไป 846,728.50 บาท
3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640 ,000
บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณ
213,388,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 206 ,554,768.24 บาท งบพับไป 38 ,588.100.76 บาท ผล
การดาเนินงานแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่
4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 34,921,200บาท ผล
การเบิกจ่าย 34,915,000 บาท งบพับไป 6,200 บาท เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญมีทั้งหมด 11 รายการ
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 121,495,848.24 บาท งบพับไป 23,203,820.76 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติมจากเงิน
ยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 18 รายการ
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ
45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 47,607,920 บาท งบพับไป 11 ,113,080 บาท เป็นงานซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จานวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงิน
เหลือจ่ายอีก 3 รายการ
4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย
200,000 บาท งบพับไป 2,300,000 บาท
4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ
12,000,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 2,100,000 บาท งบพับไป 1,959,000 บาท เป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป 11 รายการ
4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท
4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ
2,970,000 บาท ยกเลิกดาเนินการ เนื่องจากดาเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้นา
งบประมาณไปดาเนินการกิจกรรมอื่น
5. โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 200,300,000 บาท เบิกจ่าย 137,551,564.30 บาท งบพับไป 19,578,166.70 บาท ผลการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ มีหน่วยดาเนินงาน 2 หน่วย ดังนี้

หน้า 18

จังหวัดนครราชสีมา

1. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จานวน 40 รายการ จานวน,948,800
8
เบิกจ่าย 6,710,300 บาท เหลือจ่าย
2,238,500 บาท ยกเลิกดาเนินการ 2 รายการ งบประมาณ,100,000
2 บาท
2. สานักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสถานที่ พร้อม
ทั้งครุภัณฑ์ประจาอาคาร งบประมาณ191,351,200 บาท เบิกจ่าย130,891,664.30 บาท ร้อยละ 68.40
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ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับ
การสนับสนุน งบประมาณดาเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113
,155,200 บาท (รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500 ,000 บาท) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เบิกจ่ายแล้ว จานวน
82,484.313.38 บาท ร้อยละ 76.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 25,800,557 บาท แบ่งเป็น งบดาเนินงาน
40,948 ,768 บาท เบิกจ่าย 22,029,868.98 บาท งบรายจ่ายอื่น 9 ,839,600 บาท เบิกจ่าย
2,828,984 บาท งบลงทุน 62,366,832 บาท เบิกจ่าย 57,625,460.40 บาท
ที่
1

โครงการ
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

78,052,400 70,191,644.38 89.92
9,800,000
42,140,000

3,431,960.40 35.02
49,218,000

ยังไม่เบิกจ่าย
3,318,551
6,368,039.6

100

3,078,551

17,240,000

6,130,610 35.56

240,000

1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง

8,191,700

6,701,400 81.80

-

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

4,797,178

4,709,673.98 98.17

-

32,615,600

10,100,890 30.96

22,482,000

ในการแข่งขัน
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

2

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ

3,562,710

3,560,000

100

-

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

7,750,000

750,000

9.68

7,000,000

2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

9,802,890

4,802,890 48.99

4,982,000

การท่องเที่ยว

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
3

11,500,000

988,000

8.60

10,500,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์

1,987,200

1,691,795 85.13

-

3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์

1,737,200

1,448,560 83.38

-

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุริบุรินทร์

250,000

243,235 97.29

-

งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด

500,000

499ม984 99.99

-

รวมทั้งสิ้น

113,155,200 82,484,313.38 76.17

25,800,551
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สรุปผลการดาเนินโครงการ

1.โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ
78,052,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 70,191,644.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.92 ยังไม่เบิกจ่าย
3,318,551 บาท มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่
1.1 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มี 1 รายการหลัก กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อม อาคารประกอบ บ้านคลองบง ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9 ,800 ,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกดาเนินการ เนื่องจาก
ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณดาเนินการการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ เมื่อ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้าได้เนื่องจากน้าไหลลอดผ่านฐานรากที่เป็น
หินผุ ทาให้ดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีรายการที่เป็นการ
ขอใช้เงินยกเลิกการดาเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายอีก 5 รายการ
งบประมาณรวม 3,702,000 บาท เบิกจ่าย 3,431,960.40 บาท ร้อยละ 92.70 ผลการดาเนินแล้ว
เสร็จ
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มี 2 รายการและมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดาเนินงาน เงินเหลือจากการ
จัดสรร งบประมาณ 42 ,140,000 บาท จากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 11 รายการ รวมเป็น 13
รายการ งบประมาณรวม 53,666,622 บาท มีผลการเบิกจ่าย 49,218,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3,078,551 บาท
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 17,240,000 บาทมีผลการ
เบิกจ่าย 6,130,610 บาท ร้อยละ 96.23 ยกเลิกดาเนินการ 3 รายการ คือ
- รายการสนับสนุนการปรับปรุงบารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ
5,775,100 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ซึ่งตามหลักวิชาการต้องดาเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
- รายการการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท เนื่องจากได้รับ
อนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้อง
ดาเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
- การเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรินทร์ 2,202,000 บาท เนื่องจาก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าไม่ใช่ภารกิจตามหน้าที่และอานาจของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ 1,100,000
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ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่ดาเนินการเนื่องจากไม่ทันฤดูกาลผลิต และรายการสาธิตผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 1,110,000 บาท ได้ส่งคืนเนื่องจากวัสดุไม่มีจาหน่าย
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ 8,191,700 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 6,701,400 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ มียกเลิกกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินใน
พื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 4,690,000 บาท ต่อมาได้มีการนาเงิน
ไปดาเนินกิจกรรมอื่น
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 4,797,178 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 4,709,673.98 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
งบประมาณ 32,615,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,100,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.96
ยังไม่เบิกจ่าย 22,482,000 บาท มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว งบประมาณ 3,562,710 บาท เบิกจ่าย 3,560,000 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในจังหวัด จานวน 10 ชุด
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,750,000 บาท ผล
การเบิกจ่าย 750,000 บาท ร้อยละ 9.68 ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากรจานวน
น้อย ต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากจังหวัดในกลุ่มเพื่อให้ครบองค์ประกอบคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเพิ่งได้ครบจะได้ดาเนินการ
แต่งตั้งเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา ได้ขอกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 3 รายการ งบประมาณ
12,000,000 บาท ดังนี้
- รายการ พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่าย ผู้ประกอบการและสร้างแบ
รนด์ การท่องงเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
- รายการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อเปิดมุมมอง เพิ่ม
ขีดความสามารถรองรับการแข่งขันในประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน จานวน 4 ครั้ง งบประมาณ
4,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
2.3 กิจกรรมกลักสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 9,802,890 บาท เบิกจ่าย 4 ,802,890 บาท ร้อยละ 49.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4,982,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 รายการ
- รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง (เงินเหลือ้จ่าย ) CCTV ที่ชารุดในจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา
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2.4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,802,890 บาท ร้อยละ 100 เป็นงานอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการโรมแรม หอพัก สถาน
บริการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
2.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
11,500,000 บาท เบิกจ่าย 988,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 10,500,000 บาท ประกอบด้วย
-รายการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ : เปิด
บ้านนครชัยบุรินทร์ ( Open House Nakhonchaiburin) งบประมาณ 1 0,500,000 บาท ขอกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี
-กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยาน
Tour
of Nakhonchaiburin งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่าย 998,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 1,737,200 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณเพิ่มเติมอีกจานวน
250,000 บาท รวมเป็นงบประมาณสาหรับกิจกรรมนี้ 1,987,200 บาท เบิกจ่าย 1 ,691,795 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่
3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์การผลิตเส้นไหมที่ดี
และได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,737,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,448,560 บาท
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ (การพัฒนา
clusterไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จานวน
250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท
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ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 5
โครงการ งบประมาณ 143,702,650 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท)
เบิกจ่ายแล้ว 1,733,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 141,969,650 บาท
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

งบประมาณ

ไม่ขอรับจัดสรร

32,254,800

เบิกจ่าย

ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย

598,000 1.85

31,656,800

ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขต

8,855,200

-

8,855,200

-

11,731,200

นครชัยบุรินทร์
1.2 ส่งเสริมการนานวัตกรรมและองค์ความรู้มา
สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการ
เกษตรอย่างครบวงจร

11,731,200

-

1.3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่ม

11,668,400

598,000 5.12

11,070,400

3,723,500

-

-

3,723,500

723,500

-

-

3,000,000

-

-

73,170,100

1,135,000 1.55

72,035,100

61,800,000

-

-

61,800,000

3.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์

5,000,000

-

-

5,000,000

3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการกลุ่มนครชัยบุรินทร์

4,420,100

3.4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

1,950,000

นครชัยบุรินทร์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร
ชัยบุรินทร์ครบวงจร
2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
2.2 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

723,500
3,000,000

ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

-

1,094,400 24.76

3,325,700

40,600 2.08

1,909,400

หน้า 24
ที่
4

5

โครงการ
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร
4.1การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน
5.1นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ไม่ขอรับ
จัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย

30,797,400

-

-

30,797,400

30,797,400

-

-

30,797,400

3,256,850

-

-

3,256,850

3,256,850

-

-

3,256,850

500,000

-

-

500,000

143,702,650

1,733,000 1.21

141,969,650
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จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดาเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุรินทร์
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณรวม 32,254,800 บาท เบิกจ่าย 59 8,000 บาท ยังไม่เบิก 31 ,656,800 บาท มี 3
กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 8,855,200 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการนานวัตกรรมและองค์ความรู้มาสนับสนุนการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร งบประมาณ 11 ,731,200 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย
1.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 11,668,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 598,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ยังไม่เบิกจ่าย
11,070,400 บาท มีรายการเบิกจ่ายดังนี้
-พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน (innovation cluster) ด้านการเกษตร 4
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 งบประมาณ
3,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย
142,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 ยังไม่เบิกจ่าย 3 ,442,200 บาท เริ่มดาเนินการครั้งที่ 1 ช่วง
เดือน มกราคม 2562 ดาเนินการครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครบุรินทร์
งบประมาณ 7,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 456,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 ยังไม่เบิกจ่าย
7,128,200 บาท อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง และร่าง TOR
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
งบประมาณรวม 3 ,723 ,500 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
โครงการเนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง ได้แก่
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 723 ,500 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย
-กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 3 ,000,000 บาท ยังไม่มีผล
การเบิกจ่าย

จังหวัดนครราชสีมา
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3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์
งบประมาณ 73,170,100 บาท เบิกจ่าย 1,135,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 72,035,100
บาท มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว งบประมาณ 61,800,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
3.2 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 5 ,000,000
บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ งบประมาณ 4
,420,100
บาท ผลการเบิกจ่าย 1
,094 ,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.76 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,325,700บาท
3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,950,000
บาท ผลการเบิกจ่าย 40,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,909,400 บาท
4. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
งบประมาณรวม 30,797,400 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
4.1 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้
ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณรวม 3,256,850 บาท
5.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ยัง
ไม่มีผลการเบิกจ่าย
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความ
คืบหน้าการดาเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด ตาบล
สูงเนิน อาเภอสูงเนิน เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์
การเกษตร ซึ่งมีเงินหุ้นประมาณ 110 ล้านบาท มี
สมาชิกทั้งหมด 3,300 คน สหกรณ์แห่งนี้มีสินค้า
จาหน่าย เช่น ปุ๋ย เมล็ดพืช มีธุรกิจน้าดื่ม โรงงาน
อุตสาหกรรมให้เช่าเป็นโรงงานให้บริษัทมาทาการเช่า
เช่น บริษัท SCS มาเช่าทารองเท้า มีการแปรรูปข้าว
ซึ่งส่วนใหญ่จาหน่ายให้กับสมาชิก จาหน่ายในเขต
พื้นที่อาเภอสูงเนิน ปีนี้คาดว่าจะขยายพื้นที่การ
จาหน่ายได้มากกว่าเดิม
-กิจกรรมก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร จานวน 1 หลัง ขนาด 1,500 ตัน
กว้าง 15 เมตร ยาว 36 เมตร ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญดารง เมคคานิค ระยะเวลา
ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2562
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จังหวัดนครราชสีมา

-ลานตากพืชผลทางการเกษตร จานวน 1 แห่ง ขนาด 8,000 ตารางเมตร เนื้อที่รวม
5 ไร่ คอนกรีตเริมเหล็กหนา 15 เซนติเมตร
ช่วงที่ 1 แบบสีเหลี่ยมคางหมู ทางทิศเหนือ 64 เมตร ทิศตะวันออก 110 เมตร
ทิศใต้ 68 เมตร ทิศตะวันตก 110 เซนติเมตร
ช่วงที่ 2 แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ทางทิศเหนือ 6.4 เมตร ทิศตะวันออก 49.8 เมตร
ทิศใต้ 24.6 เมตร ทิศตะวันตก 53.3 เมตร ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญดารง เมคคานิค
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
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จังหวัดนครราชสีมา

-เครื่องจักรสีข้าว จานวน 1 ชุด ขนาดกาลังผลิต 40 ตันต่อวัน = บ่อเทข้าวเปลือก
เครื่องทาความสะอาดข้าวเปลือก เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกอัตโนมัติ เครื่องแยกแกลบระบบปิด
เครื่องตะแกรงโยกแยกข้าวกล้อง เครื่องแยกหิน กรวด เครื่องขัดขาวแบบหินกากเพชร 3 เครื่อง
เครื่องขัดมันข้าวสาร เครื่องตะแกรงเหลี่ยม ตะแกรงกลมคัดเปอร์เซ็นต์ 3 ลูก เครื่องชั่งและบรรจุ
กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 15 – 50 กิโลกรัม เครื่องชั่งและบรรจุกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 1 – 10 กิโลกรัม
เครื่องปิดปากถุงกึ่งอัตโนมัติแบบใช้ความร้อน เครื่องเย็บกระสอบพร้อมสายพานลาเลียง ปั๊มลม
และเครื่องทาลมแห้ง ปั๊มน้า เครื่องลาเลียงขนถ่ายข้าวแบบกระพ้อ 13 ชุด เครื่องลาเลียงแบบพัด
ลมและไซโคลน ถังพักและถังเก็บข้าว 13 ถัง ถังบรรจุแกลบ โครงสร้างร้านสีและแท่นเครื่อง
ระบบไฟฟ้าควบคุม ผู้รับจ้างคือ บริษัท เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซีสเตม จากัด ระยะเวลา
ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 25กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
-รถตักล้อยาง ขนาดไม่ต่ากว่า 220 แรงม้า จานวน 1 คัน
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จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีก่อนที่
ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

จังหวัดชัยภูมิ
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ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ดาเนินการในพื้นที่ จานวน 8 โครงการ
งบประมาณ 82 ,971,382 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500 ,000บาท) ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2561 ดาเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว มีผลการเบิกจ่าย จานวน 79
,182,427.87บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.43มีงบประมาณพับไป 3,788,954.13บาท มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

งบประมาณพับไป

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล

5,871,800

5,863,800

99.86

-

8,000

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง

2,582,000

2,571,400

99.58

-

10,600

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ1,270,200
กระบือคุณภาพ

1,270,200

100

-

-

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

42,719,002

40,641,027.87 95.14

-

2,077,974.13

5 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชา
สัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์

945,000

945,000

100

-

-

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ

525,000

-

-

-

525,000

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์4,308,300
ไหมสู่สากล

3,918,000

90.94

-

390,300

8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ 24,250,080
คมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและ
เชื่อมต่อระบบโลจีสติกส์

23,473,000

96.79

-

777,080

500,000

500,000

100

-

-

82,971,382

79,182,427.87 95.43

-

3,788,954.13

แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรม
ขอม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งละยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ได้รับ
การจัดสรร จานวน 4 โครงการงบประมาณ 756 ,559,800 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
เบิกจ่าย 654,334,217.01 บาท ร้อยละ 86.49 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,060,915.01 บาท เงินพับไป
86,164,667.98 บาท แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 104 ,025,300 บาท เบิกจ่าย 95 ,994,134.74
บาท งบลงทุน 600 ,114,500 บาท เบิกจ่าย 505 ,970,082.27 บาท งบรายจ่ายอื่น 2 ,500,000
บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุน 49 ,920,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
ที่

โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

งบประมาณพับไป

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์

571,376,300

505,388,571.23

88.45

16,060,915.01

49,429,613.76

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
2 ผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบ
วงจร

17,169,200

16,672,140

97.10

-

104,460

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหม
3 ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

7,137,300

4,933,321

69.12

-

2,198,479

160,877,000

127,340,184.78

79.15

-

34,432,115.22

756,559,800

654,334,217.01

86.49

16,060,915.01

86,164,667.98

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
4 ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
(รวมเงินเหลือจ่าย)
รวมทั้งสิ้น
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จังหวัดชัยภูมิ
สรุปผลการดาเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ
4 กิจกรรม งบประมาณ 571,376,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 505,388,571.23 บาท ร้อยละ 88.45
ได้แก่
1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า มี 25 รายการหลัก งบประมาณ
407,308,700 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก
2 รายการ ผลการเบิกจ่าย
357,288,812.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72 ยังไม่เบิกจ่าย 16,060,915.01 บาท มี ดาเนินการแล้ว
เสร็จ 22 รายการ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ3 รายการ
1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์ มี กิจกรรมที่ดาเนินการ4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 40,792,000 บาท ดาเนินการ
แล้วเสร็จมีผลการเบิกจ่าย 27,247,665.74 บาท
1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนคร
ชัยบุรินทร์ มี 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 19,275,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,163,046 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 103,985,047 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร งบประมาณ
17,169,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,672,140 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่
ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 15,551,200 บาท ผล
การเบิกจ่าย 15,162,520 บาท
2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 320,000
บาท ผลการเบิกจ่าย 312,000 บาท
2.3 พัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ งบประมาณ 1,130,000 บาท ผล
การเบิกจ่าย 1,029,620 บาท
2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 168,000 บาท
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3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนงบประมาณ 7,137,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,933,321 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ มี
กิจกรรมที่ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่
3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง
งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท
3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ
1,334,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,305,936 บาท
3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างแตะติดตั้งโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณ
4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,070,485 บาท
3.4 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000
บาท ผลการเบิกจ่าย 306,000 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ 160,877,000 บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 127,340,184.78 บาท ร้อยละ 94.68 ดาเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่
4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียม
ความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่
สาคัญมีทั้งหมด 5 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน
กรีต 2 สายทาง งบประมาณ 22,500,000 บาท มีรายการขอใช้เงินแหลือจ่ายอีก 1 รายการ งบประมาณ 18,855,300
มีผลการเบิกจ่าย 30,665,300 บาท ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต จานวน 3 สายทางงบประมาณ 116,977,000 บาท และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก
รายการ งบประมาณ 30,882,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 86,131,184.78 บาท ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4.4 กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท บาท
ผลการเบิกจ่าย 4,259,000.00 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.5 กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่
1 ประจ
าง าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
3 โครงการ งบประมาณ
95,691,700 ณ
วันที่ 2 มกราคม2562 เบิกจ่าย69,920,734.96บาท ร้อยละ73.06 ยังไม่ได้เบิก18,625,313 บาท สรุปได้ดังนี้
โครงการ
1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยวนครชัยบุรินทร์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหม
นครชัยบุรินทร์
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
86,691,568.06 61,119,378.02 70.50

ยังไม่เบิกจ่าย
18,625,313

70,458,968.06 48,588,331.71 68.96 15,258,345.60
10,473,000
3,734,400
2,025,200
4,036,831.94

9,927,167
591,092.94
2,012,786.06
3,950,876.94

94.79
15.83
99.39
97.87

300,000
3,056,968
10,000
-

2,286,831.94

2,286,831.94 100

-

750,000
1,000,000

750,000 100
914,045.00 91.40

-

4,463,300

4,255,080 97.47

-

3,213,300

3,100,480 96.48

-

1,250,000

1,250,000

100

-

500,000
500,000 100
95,691,700 69,920,734.96 78.97

18,625,313
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1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ
4 กิจกรรม งบประมาณ 86,691,568.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 61,119,378.02 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 70.50 ได้แก่
1.1 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มี 9 รายการ (รวมรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1
รายการ) งบประมาณรวม70,458,968.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 48,588,331.71 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 68.96 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 15,258,345.60 บาท มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
จานวน 3 รายการ คือ
-รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านโศกหว้า ตาบลเนินสาราญ
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ7,530,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียง 226,565.70 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.01 ยังไม่เบิกจ่าย 7,303,434 บาท ซึ่งมีการกันเงินแบบมีหนี้ จานวน 5,410,000
บาท
-รายการ ขุดลอกลาห้วยเพื่อการเกษตร ลาห้วยดินแดง (เลิ้งนาแซง)บ้านโนนม่วง หมู่
ที่ 7 ตาบลโพนทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,267,000 บาท เบิกจ่ายไป
3,059,974.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ยังไม่เบิกจ่าย 2,207,025 บาท (เป็นรายการที่กันเงินแบบ
มีหนี้)
-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า สระบ้านหนองกระเทือง พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองกระเทือง ตาบลกะฮาด อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000
บาท เบิกจ่ายไป 1,252,146 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89 ยังไม่เบิกจ่าย 5,747,854 บาท
1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ11,151,000 บาท ต่อมาได้มี
การเกลี่ยงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลือ
งบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,473,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,927,167 บาท ร้อยละ 95.16 ยังไม่
เบิกจ่าย 300,000 บาท จากรายการ การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ2,645,000 บาท ต่อมาได้รับ
เกลี่ยงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อดาเนินการ รวมงบประมาณสาหรับกิจกรรมนี้3,734,400
บาท มีผลการเบิกจ่าย 591,092.94 บาท ร้อยละ 16.20 ยังไม่เบิกจ่าย 3,056,968 บาท
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ1,141,200 บาท ต่อได้รับ
รับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณสาหรับดาเนินกิจกรรมนี้
2,025,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,012,786.06 บาท ร้อยละ 99.51 ยังไม่เบิกจ่าย 10,000 บาท
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2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 4,036,831.94 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,950,877 บาท ร้อยละ 97.87 ดาเนินการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในสายทาง จานวน 4 สายทาง
งบประมาณ 2,286,831.94 บาท เบิกจ่าย 2,286,831.94 บาท
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 750,000 บาท
2.3 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
1,000,000 บาท เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin
เบิกจ่ายไป 914,045 บาท
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์งบประมาณ
5,213,300 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
cluster ไหมนครชัยบุรินทร์ คงเหลืองบประมาณสาหรับโครงการ 4,463,300 บาท เบิกจ่าย
4,350,480 บาท ร้อยละ 97.47ดาเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายพับไป 112,820บาท มีกิจกรรม
ที่ดาเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่
3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดีและ
ได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,100,480 ทบาร้อยละ 96.48
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ การพัฒนา cluster
ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่ม
คงเหลืองบประมาณสาหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,250,000 บาท
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ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 4 โครงการ
งบประมาณ 60,864,750 ณ วันที่ 2มกราคม2562 เบิกจ่าย 803,694บาท ร้อยละ 1.32 ยังไม่ได้เบิก
60,818,206 บาท สรุปได้ดังนี้
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย
21,500,000 467,350 2.17
21,032,650
21,500,000 467,350 2.17 21,032,650

1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
1,401,200
2.1 พัฒนาการแปรรูปและจาหน่ายเนื้อสัตว์
1,073,600
2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
327,600
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่ง 36,750,000
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ
8000
4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
5 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
5.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การ
สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

.

74,400
74,400
-

5.31 1,326,800
6.93
999,200
327,600
36,750,000

35,650,000

-

- 35,650,000

1,100,000

-

-

1,100,000

294,300 215,400 73.19

78,900

224,400 215,400 95.99

9,000

69,900
419,250

-

-

69,900
419,250

419,250

-

-

419,250

500,000 46,544
60,864,750 803,694

9.31
453,456
1.32 60,061,056
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1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ
1 กิจกรรมหลัก คือ
1.1 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร งบประมาณ 21,500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
467,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17ยังไม่ได้เบิกจ่าย 21,032,650 บาท มีจานวน 3 รายการ ดังนี้
-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้าฝั่งขวา อ่างเก็บน้าห้วยทราย ตาบลบ้านชวน อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 9,000,000 บาท ดาเนินการโดยโครงการชลประทานชัยภูมิ
มีผลการเบิกจ่าย จานวน 467,350 บาท
-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าบ้านหนองไผ่ล้อม (ท่าขาม) บ้านหนองไผ่ล้อม
ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 8,000,000 บาท ดาเนินการโดย
โครงการชลประทานชัยภูมิ อยู่ระหว่างจัดทาประชาคมกับประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณพื้นที่ดาเนินการ
-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้าร่องกระดัน บ้านหนองบัวพรม ตาบลหนองคอนไทย
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 4 ,500,000 บาท ดาเนินการโดยโครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพรม-เชิญ แบ่งงานออกเป็น 2 ลักษณะ คืองานดาเนินการเอง อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ
วัสดุ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 45 วัน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. 2562 และงานจ้างเหมา คาด
ว่าจะหาผู้รับได้ภายในเดือน ม.ค. 2562
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์มีงบประมาณ จานวน
1,401,200 บาท มีสานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ มีผลการเบิกจ่าย จานวน
74,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1,326,800 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 พัฒนาการแปรรูปและจาหน่ายเนื้อสัตว์งบประมาณ 1,073,600 บาท มี 2 กิจกรรม
ย่อย คือ 1) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการชาแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และ
เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 82,000 บาท กาหนดการดาเนินงานระหว่างวันที่ –810 มกราคม 2562 และ
2) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า งบประมาณ 991,600 บาท อยู่ระหว่างร่างบันทึกข้อตกลงTOR
การจ้างเหมาฯ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 327 ,600 บาท มีกิจกรรมย่อยคือ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจาหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
โครงการ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
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3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว งบประมาณ 36,750,000บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
เป็นงานก่อสร้างและซ่อมสร้างสายทาง จานวน 3 สายทาง งบประมาณ 35,650,000บาท มีแขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา จานวน 2
รายการ ดังนี้
- รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - อ่างเก็บน้าลาสะพุง
(โครงการพระราชดาริอ่างลาสะพุง) ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร
งบประมาณ 9,950,000 บาท จะก่อหนี้เป็นจานวน 8,159,000 บาท
- รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 7,500,000 บาท จะก่อหนี้เป็นจานวน 4,590,000 บาท
อีก1 รายการ คือ รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 225 - แยก ทช.ชย. 3019 อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตรงบประมาณ 18,200,000
บาท อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ โดยรอการประชุม อ.ก.บ.ภ. ให้การพิจารณา หาก
ที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบ จะเสนอต่อไปทาความตกลงกับสานักงบประมาณต่อไป
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1 ,100,000 บาท มี
กิจกรรมย่อย 1 กิจกรรม คือ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม
“วิถีชีวิต นคร
ชัยบุรินทร์" เป็นการจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการจาหน่าย ชุมชนใน
บริเวณเส้นทางชัยวรมัน ซึ่งมีสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ อยู่ระหว่าง
รวบรวมจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กาหนดผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณ 294,300 บาท มีการเบิกจ่าย จานวน215,400 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 73.19 ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 78,900 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่

หน้า 41

จังหวัดชัยภูมิ

4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ.8000 งบประมาณ 224,400
บาท มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ มีผลการเบิกจ่าย จานวน
215,400 บาท
4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณ69,900
บาท สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ มี 2 กิจกรรมย่อย 1) การพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ
59,900 บาท และ 2) การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ จานวน ,000
10 บาท มีกาหนดการจัด
ประชุมในวันที่ 15 ม.ค. 2562 ขณะนี้ ได้ดาเนินการยืมเงินทดรองราชการแล้ว
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชนงบประมาณ 419,250 บาทสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นหน่วยดาเนินการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 1 กิจกรรมหลัก 5
กิจกรรมย่อย ได้แก่
3.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบประมาณ 419,250 บาทอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วย
ดาเนินการมี 5 กิจกรรมย่อย คือ
1) ประชุมวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก(หน่วยงานใน พม.)
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท
2) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 ครั้ง) งบประมาณ 201,300 บาท
3) ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทางานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท
4) จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิ
ปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาท
5) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 1 โครงการ ดังนี้
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้าฝั่งขวา อ่างเก็บน้า
ห้วยทราย ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 9,000,000 บาท เป็น
งานดาเนินการเอง เริ่มดาเนินการเดือนมกราคม 2562 ขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายจานวน 467,350 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.19 ยังไม่เบิกจ่าย 8,532,650 บาท
อ่างเก็บน้าห้วยทรายอยู่ระหว่างพื้นที่ตาบลตะโกทอง และตาบลบ้านชวน อาเภอ
บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีน้าเก็บกักตลอดทั้งปี มีพื้นที่การเกษตรรอบอ่างเก็บน้าประมาณ
5,000 ไร่ รับน้าโดยตรงมาจากภูเขา ประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้า มีความจุ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
สามารถระบายได้ 55 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้Spill – way แนวคิดของการดาเนินงานนี้ คือมี
ความประสงค์จะทาคลองส่งน้าก่อนถึงฤดูฝน แก้ปัญหาน้าท่วม เพิ่มช่องทางน้า และสร้างอาคารทด
น้า อาคารระบายน้า จากคลองหลักสู่ลาห้วยธรรมชาติ โดยอาคารทดน้า มีรางระบายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาว 500 เมตร ซึ่งสามารถระบายน้าได้ 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีนาน้าไปใช้ประโยชน์
ได้ 500 – 700 ไร่ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูน้าหลาก หรือฤดูฝน ขณะนี้อ่างเก็บน้า มีน้าอยู่ 70 %

หน้า 43

จังหวัดชัยภูมิ

2. ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อย ตาบลบ้านเล่า อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มียุทธศาสตร์ที่
พัฒนาเกี่ยวกับการเกษตร โดยมุ่งไปสู่การเป็นเกษตรปลอดภัย ไร้สาร จึงได้ไปศึกษาที่ศูนย์ปราชญ์
ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ศูนย์
ปราชญ์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นการระดมปราชญ์ผู้รู้
แต่ละศาสตร์ มาคิดและสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คน และ
นักท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีแนวทางที่จะผลักดันเรื่องของศาสตร์พระราชา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากใช้เพียงการบอกเล่าอย่างเดียว คงเกิดขึ้น
ได้ไม่ง่าย จึงต้องทาตัวอย่างให้เห็น คาว่าศูนย์ปราชญ์ คือการนาเอาผู้รู้ทั้งหลายมาดาเนินการ เกิด
จากภูมิปัญญาของผู้รู้ มีการทานาแบบดั้งเดิม การเลี้ยงปลาในนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ การปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ รวมไปถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบน้าเพื่อการเกษตร และระบบการกักเก็บน้าในสระไม่ให้ซึมหายไปในช่วงหน้าแล้ง การจัดทา
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก นอกจากนี้ยังมีการปลูก
หม่อน และทดลองเลี้ยงไหม ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถชมและนาความรู้ในด้านต่างๆ ไปปรับ
ใช้กับตนเอง นอกจากนี้ ยังได้สร้างแนวคิด ตุ่มแก้จนโดยใช้ตุ่มน้าทาเป็นโมเดลแสดงให้เห็นการเงิน
ของคนหนึ่งคน ก๊อกน้าที่เปิดใส่ตุ่มคือรายรับ และรอยรั่วที่ตุ่มคือรายจ่าย ซึ่งจะประกอบด้วยรายจ่าย
ต่างๆ ทั้งที่จาเป็นและไม่จาเป็น ให้ผู้ที่ศึกษาดูงานได้เรียนรู้ว่า รอยรั่วใดที่ควรจะต้องอุด หรือ
รายจ่ายที่ไม่จาเป็น เพื่อให้มีเงินเก็บ และสามารถนาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น และเป็นประโยชน์อื่น
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมา ณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่
ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมฝ้ายคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวั นออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการที่ดาเนินในพื้นที่ จานวน 13 โครงการ
งบประมาณ 91,824,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1
กันยายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจานวน 90,390,566.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 งบพับไป
1,434,233.36 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

8,052,500

7,961,224 98.86

-

91,276

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง

5,563,200

5,560,610 99.95

-

2,590

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ
กระบือคุณภาพ

3,256,104

3,256,104 100

-

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

12,000,000

11,040,760.80

92

-

-

959,239.20

5 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์

3,500,000

3,484,540 99.55

-

15,460

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม

3,524,400

3,398,400 96.42

-

126,000

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP

1,576,223

1,456,223 92.38

-

120,000

12 โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน

3,883,373

3,809,900 98.10

-

73,473

13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและ
อาเซียน

49,969,000

49,922,804.84 99.90

-

46,195.16

500,000

500,000 100

-

-

91,824,800 90,390,566.64 98.44

-

1,434,233.36

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

จังหวัดบุรีรัมย์
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดาเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
เบิกจ่ายแล้วจานวน 689,697,620.43 บาท ร้อยละ 82.92 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 31,736,480.25 บาท
งบประมาณพับไป 82,575,179.28 บาท ผลการดาเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองาน
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า ซึ่งเป็นงานดาเนินการเองถูกพับไปเนื่องจากเป็นการกัน
เงินแบบไม่มีหนี้ อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์
(งานเสาหงส์) ซึ่งคาดว่าหน่วยดาเนินการจะขอยกเลิกสัญญาจ้าง
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์

2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

681,798,200 474,566,052.06 94.08

ยังไม่เบิกจ่าย

งบประมาณพับไป

29,836,480.25 79,692,528.37

22,580,300

21,204,677.50 93.90

-

222.50

6,314,900

3,252,752.29 51.50

-

678,147.71

นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
3

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย
แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน*(ยกเลิก 5 กิจกรรมย่อย 2,727,000 บาท)

4

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 121,000,000 116,402,919.30 98.39
และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
เงินยกเลิกและเหลือจ่าย

5

(71,528,000)

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามลาชู บ้านหัว (เหลือจ่าย)
หนองหมู่ที่ 8 ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ - บ้านน้าอ้อม หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแม็ก
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00
เมตร ยาว 30.00 เมตร

1,900,000

71,307,919.28 99.69
2,963,300

100

2,204,280.70
220,080.72

-

-

(เหลือจ่ายน้าท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)
รวมทั้งสิ้น

831,693,400 689,697,620.43 82.92

31,736,480.25 82,575,179.28
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สรุปผลการดาเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก
งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 474,566,052.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 29,836,480.25 บาท งบประมาณพับไป 79,692,528.37 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า มีจานวน 33 รายการ
งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 345,364,131.04 บาท ร้อยละ 73.97 มี
รายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 รายการ ซึ่งเป็นงานดาเนินการเองแต่ไม่ได้รับ
การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ .ศ. 2561
ซึ่งหน่วยดาเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางได้แก่
- รายการ คลองเชื่อมลาปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 44,067,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 28,077,886.01 บาท คิด
เป็นร้อยละ 63.72 ยังไม่เบิกจ่าย 14,443,927.53 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่าย
แบบมีหนี้ 1,059,861.54 บาท และเงินงบประมาณดาเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อ
กรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจานวน 13,384,065.99 บาท
- รายการ คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตาบลตะโกตาพิ
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 49,419,300 บาท มีผลเบิกจ่าย 33,156,936.93
บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10 ยังไม่เบิกจ่าย 12,594,806.07 บาท บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยาย
เวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 2,950,655 บาท และเงินงบประมาณดาเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อ
กรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจานวน 11,904,062.30 บาท
- รายการ แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้าและอาคารประกอบ ตาบลบ้าน
ปรือ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 39,400,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 24,477,243.45
บาท คิดเป็นร้อยละ 62.13 ยังไม่เบิกจ่าย 2,797,746.65 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลา
เบิกจ่ายแบบมีหนี้ 5,210,685.10 บาท และเงินงบประมาณดาเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อ
กรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจานวน 2,268,364.65 บาท
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 99,748,200 มีผลการเบิกจ่าย
43,522,019.17 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 11,131,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย
10,535,600 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ
104,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 75,114,301.85 ดาเนินการแล้วเสร็จ
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรม
หลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 บาท งบประมาณพับ
ไป 222.50 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 22,312,300
บาท เบิกจ่ายไป 20,936,900 บาท
2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ
100,000 บาท เบิกจ่ายไป 99,777.50 บาท
2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท
เบิกจ่าย 168,000 บาท
3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน มี 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 6,314,900 บาท เบิกจ่ายไป 3,252,752.29 บาท
งบประมาณพับไป 678,147.71 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิต
รังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 234,840 บาท
3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ 779,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 637,842.29 บาท
3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่
ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 890,000 บาท มีการ
ยกเลิกดาเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 2,410,000 บาท ได้แก่ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 500,000 บาท งานเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 170,000
บาท งานก่อสร้างและติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 240,000 บาท และงาน
ปรับปรุงอาคารที่ทาการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วย
ราช เนื่องจากมีปัญหาการใช้ที่สาธารณประโยชน์
3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME
งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท มีการยกเลิกดาเนินการ 2
กิจกรรมย่อย งบประมาณ 1,550,000 บาท ได้แก่ งานปรับภูมิทัศน์ 50,000 บาทงานปรับปรุง
อาคารที่ทาการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช
3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ
640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท

หน้า 50

จังหวัดบุรีรัมย์

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 116,402,919.30 บาท คิด
เป็นร้อยละ 96.20 ยังไม่เบิกจ่าย 1,900,000 บาท งบประมาณพับไป 2,204,280.70 บาท
ประกอบด้วย
4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV มี 4 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,189,504.04
บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม (ถนน) 1 รายการ
งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,962,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน (ถนน) 1
รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 69,355,415.26 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง อีก 4 รายการ (ทาง
หลวง) งบประมาณ 71,528,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 71,307,919.28 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอประชารัฐ
งบประมาณ 6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,896,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.94 ยังคงค้าง
กิจกรรมการทาโคมไฟเสาหงส์ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว
งบประมาณ 1,900,000 บาท เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยื่นเสนอราคาว่าไม่ได้
คานวณค่า Factorในราคากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ได้หารือไปยัง กวพ.และได้รับแจ้งว่ากรณีดังกล่าว
ไม่อยู่ในอานาจที่จะพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะมีการขอยกเลิกดาเนินการต่อไป
5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามลาชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตาบลดอน
กอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้าอ้อม หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแม็ก อาเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
งบประมาณ 2,963,300 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายเต็มจานวน ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ.ศ.พ2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดาเนินการ3 โครงการ งบประมาณ
116,771,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
500,000
บาท) เบิกจ่ายแล้ว จานวน110,048,096.35 บาท ร้อยละ94.25 ยังไม่ได้เบิกจ่าย1,470,000 บาท แบ่งเป็น งบ
ดาเนินงาน14,191,300 บาท เบิกจ่าย13,656,286.57 บาท งบรายจ่ายอื่น500,000 บาท เบิกจ่าย500,000 บาท
งบลงทุน102,080,500 บาท เบิกจ่าย95,891,809.78 บาท
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง
และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
(ป้าย)
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ (เหลือจ่าย)
2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหม
นครชัยบุรินทร์
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
95,488,200

เบิกจ่าย
ร้อยละ
86,183,983.23 98.32

ยังไม่เบิกจ่าย
1,470,000

39,200,000

30,572.309.78 96.25

1,190,000

49,000,000
2,286,100
3,614,000
1,387,700
13,926,800

48,755,000 99.5
1,915,610.21 87.25
3,553,363.24 98.32
1,387,700 100
11,309,500 81.20

280,000

12,176,800

9,561,500 78.52

-

750,000
(5,300,000)
1,000,000

750,000

-

100

-

4,583,000 86.48

-

998,000

99.8

-

6,856,800

5,847,313.12 85.28

3,606,800

2,689,313.12 74.57

3,250,000

3,158,000 97.17

-

500,000
500,000 100
116,771,800 110,048,096.35 98.68

1,470,000
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สรุปผลการดาเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 86,183,983.23
บาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ยังไม่เบิกจ่าย 1,470,000 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 3 รายการ
งบประมาณ 39,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 30,572,309.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย 1,190,000 บาท เป็นเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปี (กันแบบมีหนี้ ) งานเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงการผันน้าลาปลายมาศ อ่างเก็บน้าหนองทะลอก ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอ
นางรอง
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (ถนน) ประกอบด้วย 2 รายการ งบประมาณรวม 49,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 48,755,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประกอบด้วย 4
รายการ งบประมาณ 2,286,100 บาท เบิกจ่าย 1,915,610.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 บาท
เป็น รายการที่ขอ กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 1 รายการ คือ รายการตรวจรับรองแปลงตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สัญญาสิ้นสุดภายในมีนาคม 2562
1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง งบประมาณ 3,614,400
บาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 3,553,363.24 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มี 2 รายการ
งบประมาณ 1,387,700 บาท เบิกจ่าย 1,387,700 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
2.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรินทร์
งบประมาณ 13,926,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 11,309,500 บาท ผลการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว
13
รายการ งบประมาณ 12,176,800 บาท มีผลเบิกจ่าย 9,561,500 บาท
2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
750,000 บาท เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2 หลักสูตร มีผลเบิกจ่าย 750,000
บาท
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2.3 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 1,000,000 บาทเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of
Nakhonchaiburin มีผลเบิกจ่าย 998,000 บาท
2.4 กิจกรรมหลัก 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ จานวน 2 รายการ โดยเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ
5,300,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลเบิกจ่าย 4,583,000 บาท
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่าผลิ
ย ตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณรวม 6,856,800 บาท เบิกจ่ายไป 5,847,313.12 บาท คิดเป็นร้อยละ
85.28ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 3,606,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 2,689,313.12 บาท
3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 3,250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,158,000
3.
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ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณดาเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 155,180,950 บาท (รวมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 500,000 บาท) แบ่งเป็น งบดาเนินงาน 1,980,950 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000
บาท งบลงทุน 152,700,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประกอบด้วย
ที่
โครงการ
งบประมาณ เบิกจ่าย
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร 56,700,000
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร
ชัยบุรินทร์ครบวงจร
2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง
และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
(ถนน)
3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม จังหวัด นครชัยบุรินทร์ แบบ
ครบวงจร
4.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช.
5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด (ถนน)
6 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
ภายในกุมภาพันธ์ 2562

491,800

67,000,000
66,000,000

1,000,000

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
ภายในกุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

69,900

30,000,000

419,250

500,000
116,771,800

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
ภายในกุมภาพันธ์ 2562
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ
โครงการ
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สรุปผลการดาเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
งบประมาณรวม 56,700,000 บาท มี 1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่
1.1เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้าลาปะเทีย ตาบลอีสานเขต – ตาบลเมืองยาง
ช่วงอาเภอเฉลิมพระเกียรติ – อาเภอชานิ งบประมาณ 18,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562
1.2เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้าห้วยจะบก ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง งบประมาณ
12,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าลาปลายมาศ ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
งบประมาณ 10,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน
กุมภาพันธ์ 2562
1.4ก่อสร้างระบบระบานน้าคลองทุ่งกระดาด – คลองทุ่งกระดาด – คลองจักราช
ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ งบประมาณ 16,700,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า
จะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
มี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 491,800 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์
2.

3.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร

ชัยบุรินทร์
งบประมาณ 67,000,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2 รายการ งบประมาณ 66,000,000
บาทอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562
2.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
1,000,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดทาเรื่องเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์
พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู อยู่ระหว่างการกาหนดราคากลาง

จังหวัดบุรีรัมย์
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โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม จังหวัด
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
งบประมาณรวม 69,900 บาท เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์และการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดาเนินการ
4.

5. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรวม 30,000,000 บาท เป็นงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 24 เชื่อมทางแยกทางหลวงหมายเลข 2445 อาเภอประโคนชัย (ตอนที่ 1)
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.700 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน
กุมภาพันธ์ 2562
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้

ผู้สูงอายุในชุมชน
งบประมาณรวม 419,250 บาท เป็นการประชุมวางแผนการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานภาคีเครือจ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการ
ผลผลิตของตลาดผู้บริโภค การประชุม และการจัดนิทรรศการ อยู่ระหว่างดาเนินการ

การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความ
คืบหน้าการดาเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 (เพิ่มเติม ) โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการน้า 3 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
1. แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้าและอาคารประกอบตาบลบ้านปรืออาเภอกระสัง
งบประมาณ 39,400,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 24,477,243.45 บาท ร้อยละ 89.74 ยังไม่
เบิกจ่าย 2,797,746.65 บาท ผลการดาเนินงานร้อยละ 94 ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO)
จานวน 5,210,685.10 บาท เป็นงานจ้างเหมาขุดลอก 2 จุด ซึ่งดาเนินการเสร็จแล้ว และเป็นงาน
ดาเนินการเองเป็นการขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF) จานวน 2,268,346.65 บาท ซึ่ง
เป็นค่าแรงงานในการวางท่อรับน้าจากนาข้าวมาเก็บไว้ที่แก้มลิง แต่เดิมพื้นที่นี้ไม่มีแหล่งน้าเดิม
เป็นเพียงหนองน้ามีน้าท่วมขังในช่วงหน้าน้า ได้ทาการขุดลอกและกั้นทานบดินเป็นพื้นที่แก้มลิง
ประมาณ 500 ไร่

หน้า 57
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ใช้น้าเพื่อทาประปาหมู่บ้าน 2 หมู่ บ้านกระนัง และบ้านปลูก ปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการต่อ
ให้แล้วเสร็จในส่วนของการวางท่อรับน้า เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่า
น้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยดาเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง
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2. คลองเชื่อมบ้านชุมแสง– อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตาบลตะโกตาพิอาเภอประโคนชัย
งบประมาณ 49,419,300 บาท เบิกจ่าย 33,156,936.93 บาทยังไม่เบิกจ่าย 12,594,806.07 บาท
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 84 ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) จานวน 2,950,655 บาท งานขุด
ลอกและบดอัด อาคารบังคับน้า 8 ตัว ทาไปแล้ว 7 ตัว และงานดาเนินการเองเป็นการขยาย
เวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF) จานวน 11,904,062.30 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการวาง
ท่อรับน้าจากนาข้าวลงคลองเชื่อมไปอ่างเก็บน้าห้วยตลาด เป็นท่อจากทั้ง 2 ฝั่ง ซ้าย – ขวา
จานวน 40 จุด คลองมีระยะยาว 20 กิโลเมตรปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จใน
ส่วนของการวางท่อรับน้า เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่า
วัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ.
2561 ซึ่งหน่วยดาเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง
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3. คลองเชื่อมลาปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ตาบล เจริญสุข อาเภอ เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 44,067,500 บาท เบิกจ่าย 28,077,886.01 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 14,443,927.53
บาทผลการดาเนินงาน ร้อยละ 40 ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) จานวน 1,059,861.54 บาท
งานขุดและกลบท่อและงานดาเนินการเองเป็นการขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้
(CF)
จานวน 13,384,065.99 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการวางท่อ ซึ่งดาเนินการแล้วเป็นระยะทาง
600 เมตร ยังคงเหลือระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จใน
ส่วนของการวางท่อรับน้า เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่า
วัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ.
2561 ซึ่งหน่วยดาเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 และปีก่อนที่
ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์
ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออ กเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2560 จังหวัดสุรินทร์ มีโครงการที่ดาเนินการในพื้นที่ จานวน 9 โครงการ
งบประมาณ 86,603,040 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 70,981,942.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.96 พับไป 15,621,097.53 บาท ผลดาเนินงานแล้ว
เสร็จ
ที่
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป
1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 9,941,328
9,382,788 94.38
558,540
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ 830,800
830,800 100
กระบือคุณภาพ
3 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
23,430,000 23,177,020 98.92
252,980
5 โครงการส่งเสริมการตลาดแลประชาสัมพันธ์ 13,500,000
995,000 7.37
12,505,000
การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
962,000
773,980 80.45
188,020
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรม
ขอม
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 480,000
383,630 79.92
96,370
ไหมสู่สากล
10 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs 2,250,000
1,862,774 82.78
387,226
OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า
2,000,000
1,739,300 86.96
260,700
การลงทุน ของภาครัฐและเอกชน
13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
32,708,912 31,450,530.47 96.15
- 1,258,381.53
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
500,000
386,120 77.22
113,880
86,603,040 70,981,942.47 81.96
15,621,097.53
รวมทั้งสิ้น

จังหวัดสุรินทร์

หน้า 62
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดาเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วจานวน
657,688,682.82บาท ร้อยละ 74.78 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 142,571,102.66 บาท งบประมาณพับไป
79,141,214.52 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป

1 โครงการพัฒนาการเกษตร 707,851,600 467,430,759.22 66.03 142,571,102.66 76,252,638.12
และอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 29,166,100
การผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
3 โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายไหมไทย
แบบบูรณาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

5,972,400

26,961,986 92.44

-

1,238,514

6,000,609.62 100

-

316,490.38

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 136,410,900 157,295,327.98 100
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล
รวมทั้งสิ้น

1,333,572.02

879,401,000 657,688,682.82 74.78 142,571,102.66 79,141,214.52
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สรุปผลการดาเนินโครงการ

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
707,851,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 467,430,759.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.03 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 412,571,102.66 บาท พับไป 76,252,638.12 บาท ดาเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า มี 29 รายการ
งบประมาณ 447,718,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 324,302,892.42 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย
142,571,102.66 บาท มีรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่
- แก้มลิงหนองแต้ ตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
8,142,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 110,956.10 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,034,643.90 บาท ขยาย
เวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จานวน 3,908,600 บาท เนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน การ
ปรับจ้างซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ผู้รับจ้างยืนยันที่จะทางานต่อ
- ฝายบ้านโนนงิ้ว ตาบลหนองสนิท อาเภอจอมพระ งบประมาณ 6,725,000 บาท
เบิกจ่าย 2,863,969.75 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1,443,020.25 บาท งานดาเนินการเองแล้วเสร็จ คงเหลือ
งานจ้างเหมาซึ่งได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จานวน 1,267,498 บาท
- ปรับปรุงอ่างเก็บน้าบ้านนาวอง ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 10,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 213,491.65 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,696,328.35
บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จานวน 4,618,820 บาท เป็น ผู้รับจ้างรายเดียวกับรายการ
แก้มลิงหนองแต้ ปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน การปรับจ้างซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ผู้รับจ้าง
ยืนยันที่จะทางานต่อ
- แก้มลิงกุดมน พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโพนครก อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,659,661.79 ยังไม่เบิกจ่าย 10,260,063.21
บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบมีหนี้ 9,827,974.91 บาท เป็นงานจ้างเหมา
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 80 แต่งานไม่ได้ระดับเริ่มปรับตั้งแต่ 10 กันยายน 2561 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภายในมกราคม 2562
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านทุ่งราม ตาบลผักไหม อาเภอ
ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 49,638,800 บาท เบิกจ่าย 8,797,552.71 บาท ยังไม่
เบิกจ่าย 26,485,447.29 ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
แบบไม่มีหนี้ จานวน
9,435,447.29 เป็นงานดาเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ได้ทาเอกสารขออุทธรณ์เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว
- แก้มลิงหนองโนนยางร้าง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเมืองบัว อาเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,910,022.24 ยังไม่
เบิกจ่าย 427,041.76 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
แบบไม่มีหนี้ จานวน
1.
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463,041.75 บาท เป็นงานดาเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจาปี พ .ศ.
2561 ได้ทาเอกสารขออุทธรณ์เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าฝายโชคชั
( ราเดง
ย ) ตาบลกุดหวาย อาเภอศรีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย )งบประมาณ 27,962,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,863.25 บาท
ยังไม่เบิกจ่าย 27,957,936.75 บาท มีการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 27,253,665.22 บาท
และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบไม่มีหนี้ จานวน 704,271.53 บาท เป็นงาน
ดาเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจาปี พ .ศ. 2561 ได้ทาเอกสารขอ
อุทธรณ์เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว
- แก้มลิงป่าเวยพร้อมอาคารประกอบ ตาบลเกาะแก้ว อาเภอสาโรงทาบ
(เงินเหลือจ่าย)
งบประมาณ 30,000,000 บาท เบิกจ่าย 8,145,956.45 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 56,043.55 บาท
- แก้มลิงโคกครุฑ พร้อมอาคารประกอบบ้านระไซร์ ตาบลราดวน อาเภอล
(เงินาดวน
เหลือจ่าย)
งบประมาณ 26,637,900 บาท เบิกจ่าย 23,002,202.15 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 3,635,697.85 บาท
- ฝายบ้านละเอาะ บ้านละเอาะ ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมือง
(เงินเหลือจ่าย )
งบประมาณ 17,328,800 บาท เบิกจ่าย 14,420,415.90 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,363,393.10 บาท
ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 3,263,391.02 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้
1,858,375.03 บาท เป็นงานดาเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ได้ทาเอกสารขออุทธรณ์เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว
- แก้มลิงหนองตาลิง พร้อมอาคารประกอบบ้านโนนยาง ตาบลกุดขาคีม อาเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (ใช้เงินยกเลิก ) งบประมาณ 15,907,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย
3,770,121.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 12,090,878.79 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
แบบ
มีหนี้ 11,657,721.59 บาท และขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ 479,857.20 บาท เป็นงาน
ดาเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจาปี พ .ศ. 2561 ได้ทาเอกสารขอ
อุทธรณ์เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 135,281,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจานวน
61,732,923 บาทยัง
ไม่เบิกจ่าย 145,600 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการสนับสนุน ) งบประมาณพับไป
13,066,177 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,851,600 บาท มีผลเบิกจ่าย 7,239,090 บาท
งบประมาณพับไป 612,510 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ 117,000,000 บาท มีผล
การเบิกจ่าย 56,169,753.80 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,122,980.20 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกร
ไม่ขอรับการสนับสนุน) งบประมาณพับไป 58,707,266 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

งบประมาณ 29,166,100 บาท เบิกจ่าย 26,961,986 บาท งบประมาณพับไป
1,238,514 บาท ผลดาเนินการแล้วเสร็จ มี6 กิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ663,500 บาทยกเลิก
ไม่ดาเนินการ งบประมาณพับไป663,500 บาท
2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ16,514,600 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 16,280,986 บาท เงินพับไป 14 บาท
2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 10,719,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
9,999,000 บาท เงินพับไป 18,000 บาท
2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภาพ งบประมาณ 817,000 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 260,000 บาท เงินพับไป 557,000 บาท
2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ
284,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย284,000 บาท
2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 156,000 บาท
3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืน
งบประมาณ 5,972,400 บาท เบิกจ่าย 6,000,609.62 บาท งบประมาณพับไป
316490.38 บาท มี 5 กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่
3.1 กิจกรรมหลักที1่ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไห
มให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง
งบประมาณ 250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 248,000 บาท
3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ 809,900 บาท มีผลเบิกจ่าย 753,6589.10 บาท งบประมาณพับไป 14,940.90 บาท
3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนไหมแบบแปลงใหญ่ด้วย
พลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,925,000 บาท งบประมาณพับไป
144,000 บาท
3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3
กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณ2,185,500 บาท มีผลเบิกจ่าย 2,548,450.52 บาท
งบประมาณพับไป 58,049.48 บาท
3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ
640,000 บาทมีผลเบิกจ่าย 540,000 บาท งบประมาณพับไป 99,500 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล
งบประมาณ 136,410,900 บาท เบิกจ่าย 157,295,327.98 บาท งบประมาณพับไป
1,333,572.02 บาท มี 4 กิจกรรม ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรวม
13,430,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,330,000 บาท งบประมาณพับไป 100,900 บาท
4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ดาเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณ 28,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 37,504,000 บาท งบประมาณพับไป 141,000 บาท
4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน
งบประมาณ 88,180,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 103,544,367.98 บาท งบประมาณพับไป
1,008,632.02 บาท
4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ
งบประมาณ 6,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 2,916,960 บาท งบประมาณพับไป 83,040 บาท
4.

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จานวน 45,282,263 บาท ร้อยละ 74.37 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 14,385,721.97 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร
1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 41,421,700
200
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
34,649,200
-

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

26,286,782

63.46

14,385,722

20,363,462

58.77 14,285,721.97

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

1,382,960
1,555,340

-

3,215,200

-

3,105,200 96.57

1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชอินทรีย์ (ใช้เงินเหลือจ่าย)
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

(619,000)

-

619,000

100

10,325,000

-

10,099,960

97.82

200

826,620
1,372,500

59.77
88.24
100,000
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ที่

โครงการ

งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และ 4,630,000
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
720,000
บุรินทร์
2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
(4,000,000)
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ (เหลือจ่าย)
2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป
ไหมนครชัยบุรินทร์
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

เบิกจ่าย

-

4,630,000

-

719,960
3,775,000

-

ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย
100
100
94.37

975,000

-

975,000

8,638,000

-

8,427,604.52

97.56

1,278,600

-

1,127,382.52

88.17

7,359,400

-

7,300,222

99.19

500,000

-

467,916

93.58

60,884,700

200

45,282,263

-

100

-

74.37 14,385,721.97

สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
41,421,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 26,286,782 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.46 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
14,385,722 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มี 2 รายการ งบประมาณ
34,649,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 20,363,462 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.77 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
14,285,721.97 บาท มีรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
- รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าและก่อสร้างระบบกระจายน้า
บ้านตะแบก ตาบลโชกเหนือ อาเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
29,280,000 บาท

จังหวัดสุรินทร์
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เบิกจ่าย 20,313,717.90 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 8,966,282.10 บาท ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ
80
กันเงินแบบมีหนี้ 22,388,080 บาท และกันเงินแบบไม่มีหนี้ 760,269.10 บาท เป็นค่าคุมงาน
- รายการ ขุดลอกแก้มลิงโคกโครง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโชกเหนือ อาเภอ
ลาดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 5,369,200 บาท เบิกจ่าย 49,744.10 บาท ยังไม่เบิกจ่าย
5,319,439.87 บาทผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85 กันเงินแบบมีหนี้ 5,212,799.97 กันเงินแบบ
ไม่มีหนี้ 106,639 บาท
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ1,382,960
บาท มีผลการเบิกจ่าย 826,620 บาท ดาเนินงานแล้วเสร็จ
1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง งบประมาณ 1,553,400
บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,372,500 บาท ดาเนินงานแล้วเสร็จ
1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ
3,215,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,105,200 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 100,000 บาท เป็นค่าป้าย
ฟาร์ม
1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์
งบประมาณ 619,000 บาท เบิกจ่าย 619,000 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
2.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร

ชัยบุรินทร์
งบประมาณ 10,325,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,099,960 บาท คิดเป็นร้อยละ
97.82 ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 4,630,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท
2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
720,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 719,960 บาท
2.3 กิจกรรมหลักที8่ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 4,000,000 บาท เบิกจ่าย 3,775,000 บาท
2.4 กิจกรรมหลักที9่ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 975,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 975,000 บาท
3.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย

บุรินทร์
งบประมาณ 8,638,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,427,604.52 คิดเป็นร้อยละ 97.56
ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
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3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 1,278,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,127,382.52 บาท
3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 7,359,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,300,222 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,773,650บาท (รวมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จานวน 5,156 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 116,768,494
บาท
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้
โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร
87,590,200

เบิกจ่าย

ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย
87,590,200

46,990,200

46,990,200

1.2 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร

40,600,000
394,300

40,600,000
394,300

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.1 ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเส้นทางและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

23,200,000

23,200,000

22,000,000

22,000,000

3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

1,200,000

1,200,000

69,000

69,000

4,600,000

4,600,000

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร
5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน
กลุ่มจังหวัด
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

500,000
116,773,650

-

5,156
5,156

1.03

494,844

0 116,768,494
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1.

โครงการพัฒนา นวัตกรรม การเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ม นครชัย

บุรินทร์
งบประมาณ 87,590,200 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์
มีครุภัณฑ์ 16 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ งบประมาณ 46,990,200บาท
1.2 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรมี 4 รายการ งบประมาณ 40,600,000 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

งบประมาณ 394,300 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร

ชัยบุรินทร์
งบประมาณ 22,200,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก
ได้แก่
3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว งบประมาณ 22,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท
3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,200,000 บาท
โครงการพัฒนา นวัตกรรมการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
งบประมาณ 69,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
4.
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการดาเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ใน
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการน้า รายการปรับปรุงคันคลองส่งน้าฝั่งขวาของคลองส่งน้า LMC อ่าง
เก็บน้าอาปึลตาบลเทนมีย์อาเภอเมืองสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 9,938,000 บาทหน่วย
ดาเนินการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นงานปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้าชนิดแอสฟัลติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตั้งแต่ กม .0+000 – กม.5+500 รอบนอก
โครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” ปัจจุบันดาเนินการแล้วเสร็จ

จังหวัดสุรินทร์
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง รายการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
การปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ ที่สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 5 รายการ งบประมาณ 423,500 บาท และงานสิ่งก่อสร้างปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์จานวน 335,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ
758,500 บาท ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท
1.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท
1.3 ตู้เขี่ยเชื้อ UV 60x120x60 ซม. จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท
1.4 ชั้นวางบ่ม จานวน 3 ชิ้น ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
1.5 ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท
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2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รายการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” อ่างเก็บน้าอาปึล ตาบลเทน
มีย์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย ) งบประมาณ 4,000,000 บาท ประกอบด้วย
กล้อง FIX 8 จุด ๆ ละ 4 กล้องจานวน 32 ตัวและ
กล้องสาหรับส่องป้ายทะเบียนรถ 2 ตัว รวมกล้อง
34 ตัว พร้อมสถานีควบคุม /ศูนย์ควบคุมสั่งการ
พร้อมอุปกรณ์ ดาเนินการโดย บริษัทเพียบพร้อม
อิเลคทริคเวิลด์ จากัด วงเงินตามสัญญา
3,775,000 บาท โดยมีศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่สถานีตารวจภูธรเทนมีย์ ตาบลเทนมีย์
อาเภอเมืองสุรินทร์
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จังหวัดสุรินทร์
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คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ชื่อ นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย

ชื่อ นางสาวอรุณี ชาญหัด

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
โทร/โทรสาร0 4424 3090

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601

สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th

ชื่อ นางสาวโชติรส มีอานาจ

ชื่อ นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์

ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th

ชื่อ นางสาวทองคา รักวงษ์
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

ชื่อ นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th

ชื่อนายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

ชื่อนางสาวสุภิณญา อิมพิมพ์

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090

สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000
โทร/โทรสาร :0 4424 3090
สป.มท.36601E-mail : osm_ne1@moi.go.th
เว็บไซต์ : http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/
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