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ความเป็นมา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กาหนดให้จังหวัดภายใน
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ” รายงานผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560) เป็นประจาทุกวันที่ 1 และวันที่15 ของทุกเดือน จนกว่าการดาเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ
เพื่อเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการดาเนินงาน การก่อหนี้ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาล
กาหนดไว้ จึงกาหนดการติดตามการดาเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 256 2 ในพื้นที่ จังหวัด สุรินทร์ ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ตามลาดับ
เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส
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ไตรมาส
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รายจ่ายประจา
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รายจ่ายลุงทุน

20

45

65

100

ภาพรวม
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ประเภท
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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 งบลงทุน
143,702,650
61,800,000
60,864,750
57,150,000
155,180,950
152,700,000
116,773,650
109,590,200
3,000,000
479,522,000
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
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า1ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 479,522,000บาท และผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวม 16,459,047.66 บาท คิดเป็นร้อยละ3.59 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ50.41 จาแนก
เป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร
เบิกจ่าย
143,702,650
7,692,800
60,864,750
3,963,801.87
155,180,950
2,715,685.70
116,773,650
425,040
1,179,511
3,000,000
907,249.09
479,522,000
425,040
16,459,047.66

ร้อยละ
5.35
9.29
1.75
1.03
30.24
3.59

เหลือจ่าย
18,000
18,201,000
358,300.24
2,558,931
21,136,231.24
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ยังไม่เบิกจ่าย
135,991,850
38,699,948.13
152,106,964.06
112,610,168
2,092,750.91
441,501,681.10

หน้า 5

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
3 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
(เงินเหลือจ่าย)

งบประมาณ
198,045,000
6,010,800

เบิกจ่าย
ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย
9,360,983.57 4.80 174,821,785.19
679,240 11.30

5,331,560

-

3,635,000

-

-

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร

200,120,100

3,753,890 2.06

179,975,210

31,231,500

478,630 1.53

36,234,870

5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด

34,600,000

359,400

1.04

33,965,600

6 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
4,514,600 552,890
12.25
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
5,000,000 1,274,014.09 25.48
รวมทั้งสิ้น
479,522,000 16,459,047.66 3.59

3,811,670

3,725,985.91
441,501,681.10
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 389,503,400 บาท และผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวม 353,441,137.83 บาท คิดเป็นร้อยละ96.93 จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น
ที่
1

2

งบจัดสรร ไม่ขอรับจัดสรร
เบิกจ่าย
113,155,200
100
105,145,664.58
95,691,700
75,620,462.46
116,771,800
21,900
111,238,096.35
60,884,700
200
58,801,075.49
3,000,000
2,635,839.15
389,503,400
22,200
353,441,137.83

โครงการ
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
1.4การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
1.5ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
2.2พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
2.3สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ
300,537,951

ร้อยละ
97.24

เหลือจ่าย
5,020,235.62

ยังไม่เบิกจ่าย
2,989,200

90.52
99.75
100
100
96.93

12,155,358.19
5,231,803.65
2,803,424.51
364,160.85
24,854,982.82

7,915,879.35
280,000
11,185,079.35

เบิกจ่าย
ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย
269,133,179.10 97.04 8,195,879.35

145,537,268
103,917,622

123,003,136.72 93.95
102,535,551 100

7,915,879.35
-

21,836,960
17,060,840

19,344,507.52 98.57
12,175,323.88 100

280,000

12,184,578
62,891,832

12,074,659.98 100
59,387,026.94 95.17

2,989,200

20,062,942

20,038,331.94 99.89

-

9,970,000
18,385,890

29,969,960

100

15,153,690 83.52
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ที่

3

โครงการ

งบประมาณ

2.4ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3.1การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัย
บุรินทร์
3.2พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

14,473,000

14,225,045 100

2,989,200

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
389,503,400

4,603,739.15 100
353,441,137.83 96.93

11,185,079.35

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง
1 ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2560 (เพิ่มเติม ) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจานวน 6 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,826,670,500
บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
3,135 ,084,076.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.39
ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
151,401,937.71 บาท งบประมาณพับไป 540,184,485.93 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
ร้อยละ
1,106,673,845.57 99.67
654,334,217.01 97.60
691,004,739.78 95.78
683,071,274 87.09
3,135,084,076.36 95.39

ยังไม่เบิกจ่าย
3,638,477.84
16,060,915.01
30,428,854.01
101,273,690.85
151,401,937.71

งบประมาณพับไป
248,703,976.59
86,164,667.98
110,259,806.21
95,056,035.15
540,184,485.93
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ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จานวน 6 โครงการจาแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

เบิกจ่าย

2,841,070,800 2,184,935,506.87

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

งบประมาณพับไป

93.60

149,501,937.71 437,522,055.42

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุ
สัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

114,686,100

107,007,371.20

100

-

2,079,828.80

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย
แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน

38,937,500

23,725,214.41

100

-

4,247,285.59

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่า
สู่สากล

631,676,100

678,901,119.58

99.72

1,900,000

76,757,149.42

5 โครงการตามพระราชดาริก่อสร้างศูนย์
พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์เพื่อ
ป้องกัน

200,300,000

137,551,564.30

100

-

19,578,166.70

2,963,300

100

-

3,135,084,076

95.39

โรคพิษสุนัขบ้า
6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลา
ชู บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ -บ้านน้า
อ้อม หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแม็ก อาเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00
เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้าท่วม
งบประมาณ 2,963,300 บาท)
รวมทั้งสิ้น

-

3,826,670,500

-

151,401,937.71 540,184,485.93
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จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี
ก่อนที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ5 โครงการ งบประมาณ1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1
มีนาคม 2562 เบิกจ่ายแล้วจานวน 1,106,673,845.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 3,638,477.84 บาท งบประมาณพับไป248,703,976.59 บาท ผลการดาเนินงานส่วน
ใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า

ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป

710,860,413.83

99.49

3,638,477.84 188,746,908.33

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 45,770,500
ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

42,168,567.70

100

-

736,632.30

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย19,512,900
แบบบูรณาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

9,538,531.50

100

-

1,054,168.50

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

213,388,200

206,554,768.24

100

-

38,588,100.76

5 โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้าง 200,300,000
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

137,551,564.30

100

-

19,578,166.70

รวมทั้งสิ้น

880,044,700

เบิกจ่าย

1,359,016,300 1,106,673,845.57 99.67

3,638,477.84 248,703,976.59
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์งบประมาณ
880,044,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 710,860,413.83 บาท มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 7
กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 กิจกรรม หลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า มี
36 รายการหลัก
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 391,382,300 บาท และรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายและเงิน
ยกเลิก อีก 6 รายการ งบประมาณ 45 ,676,200 บาท รวมเป็น 42 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 20,359,713.37 บาท ดาเนินการเอง 323 ,389,745.64 บาท มีกิจกรรมที่ดาเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากใบอนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน ฯ หมดอายุ แต่
ปัจจุบันเข้าดาเนินการในพื้นที่แล้ว โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่ง
ผ่อนผันให้ส่วนราชการที่มีความจาเป็น จะต้องดาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงให้สามารถเข้าดาเนินงานได้ หากได้ยื่นคาขออนุญาต
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่
- น้าอ่างเก็บน้าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,858,642.68
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.79 ยังไม่เบิกจ่าย 3,524,027.84 บาท
- ค่าควบคุมงานปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ) ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
356,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 242,249.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.91 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 114,450
บาท
1.2 กิจกรรม หลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท
ผลการเบิกจ่าย 117,172,707.04 บาท ผลดาเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณพับไป
73,827,292.96 บาท
1.3 กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่มี 3
รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 46,240,165 บาท ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ งบประมาณพับไป 6,173,535 บาท
1.4 กิจกรรมหลักปฏิรูปภาคการเกษตร 20 ,000 ราย 100 ,000 ไร่ มี 2 รายการ
งบประมาณ 195 ,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 170 ,405,817 บาท ผลการดาเนินงานแล้ว
เสร็จ งบประมาณพับไป 24,594,183 บาท
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1.5 กิจกรรมหลักศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
10,000,000 บาท ยกเลิก เนื่องจาก ได้รับการทักท้วงจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการดาเนินงานในพื้นที่เอกชน หน่วยดาเนินงานที่รับผิดชอบ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจึงยกเลิกการดาเนินการ
1.6 กิจกรรมหลักนครชัยบุรินทร์ฟู๊ด วัลเลย์ งบประมาณ 8 ,739,000 บาท ยกเลิก
เนื่องจาก ได้รับการทักท้วงจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการดาเนินงานในพื้นที่
เอกชน หน่วยดาเนินงานที่รับผิดชอบ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจึง
ยกเลิกการดาเนินการ
1.7 กิจกรรมหลักปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ
แผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย
งบประมาณ 57,371,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 38,116,843.62 ผลการเบิกจ่าย
36,965,843.62 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรงบประมาณ
45,770,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 42,168,567.70 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่
ดาเนินการ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 35,011,440 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 633,360 บาท
2.2 กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการเบิกจ่าย
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
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3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างแตะติดตั้งโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 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 มีการยกเลิกรายการ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เนื่องจากมีข้อทักท้วงและ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ งบพับไป 846,728.50 บาท
3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640 ,000
บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท
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
ผลการเบิกจ่าย 34,915,000 บาท งบพับไป 6,200 บาท เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญมีทั้งหมด 11 รายการ
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 121,495,848.24 บาท งบพับไป 23 ,203,820.76 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติม
จากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 18 รายการ
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ
45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 47,607,920 บาท งบพับไป 11 ,113,080 บาท เป็นงาน
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จานวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงิน
ยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 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 เป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป
11 รายการ
4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท
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4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ
2,970,000 บาท ยกเลิกดาเนินการ เนื่องจากดาเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้
นางบประมาณไปดาเนินการกิจกรรมอื่น
5. โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 200,300,000 บาท เบิกจ่าย 137,551,564.30 บาท งบพับไป 19,578,166.70 บาท ผล
การดาเนินงานแล้วเสร็จ มีหน่วยดาเนินงาน 2 หน่วย ดังนี้
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 เบิกจ่าย 130,891,664.30 บาท ร้อยละ
68.40
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับ
การสนับสนุน งบประมาณดาเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113 ,155,200 บาท (รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500 ,000 บาท) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายแล้ว จานวน
105,145,664.38 บาท ร้อยละ 97.24 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2,989,200 บาท แบ่งเป็น งบดาเนินงาน
40,948 ,768 บาท เบิกจ่าย 34 ,612,668.98 บาท งบรายจ่ายอื่น 9 ,839 ,600 บาท เบิกจ่าย
9,828,984 บาท งบลงทุน 62 ,366,832 บาท เบิกจ่าย 60 ,704,011.40 บาท งานส่วนใหญ่เป็น
งบลงทุน
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุริ
บุรินทร์
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

2

3

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย

78,052,400 73,510,195.38 100

-

9,800,000
42,140,000

3,431,960.40 100
52,296,551 100

-

17,240,000
8,191,700
4,797,178
32,615,600

6,370,610
6,701,400
4,709,673.98
29,443,690

100
100
100
90.78

2,989,200

3,562,710

3,560,000 100

7,750,000
9,802,890

7,750,000 100
6,795,950 69.45

11,500,000

11,338,000 100

-

1,987,200

1,691,795 100

-

1,737,200
250,000

1,448,560 100
243,235 100

-

500,000
499,984 100
113,155,200 105,145,664.38 97.24

2,989,200

2,982,200
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
78,052,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 73,510,195.38 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
เมื่อดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้าได้เนื่องจากน้าไหลลอดผ่านฐาน
รากที่เป็นหินผุ ทาให้ดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมี
รายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดาเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงิน
เหลือจ่ายอีก 5 รายการ งบประมาณรวม 3 ,702,000 บาท เบิกจ่าย 3 ,431,960.40 บาท ผล
การดาเนินแล้วเสร็จ
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มี 2 รายการและมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดาเนินงาน เงินเหลือจาก
การจัดสรร งบประมาณ 42,140,000 บาท จากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 11 รายการ รวมเป็น
13 รายการ งบประมาณรวม 53,666,622 บาท มีผลการเบิกจ่าย 52,296,551 บาท ผลการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 17,240,000 บาทมีผลการ
เบิกจ่าย 6,370,610 บาท ยกเลิกดาเนินการ 3 รายการ คือ
- รายการสนับสนุนการปรับปรุงบารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ
5,775,100 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้องดาเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
- รายการการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท เนื่องจากได้รับ
อนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้อง
ดาเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
- การเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรินทร์ 2,202,000 บาท เนื่องจาก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าไม่ใช่ภารกิจตามหน้าที่และอานาจของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากนี้การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ
1,100,000 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่ดาเนินการเนื่องจากไม่ทันฤดูกาลผลิต และรายการ
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สาธิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 1,110,000 บาท ได้ส่งคืนเนื่องจากวัสดุไม่
มีจาหน่าย
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ 8,191,700 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 6,701,400 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ มียกเลิกกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง
ดินในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 4,690,000 บาท ต่อมาได้มี
การนาเงินไปดาเนินกิจกรรมอื่น
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 29,443,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 2,989,200 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
เบิกจ่าย 750,000 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
2.3 กิจกรรม หลักสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์งบประมาณ 9,802,890 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 รายการ
- รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง (เงินเหลือจ่าย ) CCTV ที่ชารุดในจังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 5,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4 ,927,300 บาท หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สานักงานตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการแล้วเสร็จ
- เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,802,890 บาท เป็นงานอบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการโรมแรม หอพัก สถานบริการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
11,500,000 บาท เบิกจ่าย 11,338,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
-รายการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ : เปิด
บ้านนครชัยบุรินทร์ ( Open House Nakhonchaiburin) งบประมาณ 10 ,500,000 บาท
เบิกจ่าย 10,350,000 บาท
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-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 cluster
ไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จานวน
250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 5
โครงการ งบประมาณ 143 ,702,650 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท)
เบิกจ่ายแล้ว 7,692,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 135,991,850 บาท
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

32,254,800 3,299,200 10.23

ยังไม่เบิกจ่าย
28,955,600

ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

2

1.1ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ใน
เขตนครชัยบุรินทร์

8,855,200

1.2ส่งเสริมการนานวัตกรรมและองค์ความรู้มา
สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการ
เกษตรอย่างครบวงจร

11,731,200

814,800 6.95

10,916,400

1.3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร
ชัยบุรินทร์ครบวงจร
2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

11,668,400 2,484,400 21.29

9,184,000

2.2 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
3

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.1ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
3.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
3.3พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการกลุ่มนครชัยบุรินทร์

-

-

3,723,500

142,160 3.82

723,500

142,160 19.65

3,000,000

-

-

8,855,200

3,581,340
581,340
3,000,000

73,170,100 3,753,890 5.13

63,916,210

61,800,000

-

-

61,800,000

5,000,000

-

-

5,000,000

4,420,100 3,713,290 84.01

706,810
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ที่

โครงการ
3.4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ

5

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร
4.1การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบ
ครบวงจร
4.2 จัดงาน Road Show OTOP จัดแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป นครชัยบุรินทร์ (เงิน
เหลือจ่าย)
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน
5.1นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรม
สู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

1,950,000 40,600

3.5 พัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เงินเหลือจ่าย)
4

เบิกจ่าย

-

ยังไม่เบิกจ่าย

2.08

1,909,400

-

5,000,000

30,797,400

85,030 0.28

36,194,370

30,797,400

85,030 0.28

30,712,370

-

5,482,000

-

3,256,850

294,750 9.05

3,256,850

294,750 9.05

2,962,100

500,000

117,770 23.55

382,230

143,702,650 7,692,800 5.35

2,962,100

135,991,850
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณรวม 32,254,800 บาท เบิกจ่าย 3,299,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.23 ยังไม่เบิก
28,955,600 บาท มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 8,855,200 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการนานวัตกรรมและองค์ความรู้มาสนับสนุนการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร งบประมาณ 11,731,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย
814,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.95 ยังไม่เบิกจ่าย 10,916,400 บาท มีรายการเบิกจ่าย ดังนี้
- อบรมความรู้ทั่วไปในการทาการเกษตร งบประมาณ 2,384,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 814,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.18 ยังไม่เบิกจ่าย 1,569,200 บาท
1.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 11,668,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,484,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.29 ยังไม่
เบิกจ่าย 9,184,000 บาท มีรายการเบิกจ่ายดังนี้
-พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน (innovation cluster) ด้านการเกษตร 4
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ 3,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย
1,818,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ยังไม่เบิกจ่าย 1,765,400 บาท เริ่มดาเนินการครั้งที่ 1
ช่วงเดือน มกราคม 2562 ดาเนินการครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร
และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนคร
บุรินทร์ งบประมาณ 7,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 665,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.78 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 6,918,600 บาท อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง และร่าง
TOR
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรงบประมาณ
รวม 3 ,723,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 142 ,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 ยังไม่เบิกจ่าย
3,581,340 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 723 ,500 บาท ผลเบิกจ่าย
142,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 ยังไม่เบิกจ่าย 581,340 บาท
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-กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 3 ,000,000 บาท ยังไม่มีผล
การเบิกจ่าย
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
งบประมาณ 73,170,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,753,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.13
ยังไม่เบิกจ่าย 63,916,210 บาท มี 4 กิจกรรมหลัก และมีรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1
รายการ ได้แก่
3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว งบประมาณ 61,800,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
3.2 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 5 ,000,000
บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 4 ,420,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,713,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.01
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 706,810 บาท
3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1 ,950,000
บาท ผลการเบิกจ่าย 40,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,909,400 บาท
3.5 กิจกรรมพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เงินเหลือจ่าย ) งบประมาณ 5 ,00,000 บาท
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดาเนินงาน อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
และเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัดนครราชสีมา
4. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร งบประมาณรวม 30,797,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 85,030 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.28 ยังไม่เบิกจ่าย 36,194,370 บาท และมีรายการที่ขอใช่เงินเหลือจ่าย 1
รายการ ได้แก่
4.1 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 30,797,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 85,030 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.28 ยังไม่เบิกจ่าย 30,712,370 บาท หน่วยดาเนินงานได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว และร่าง TOR เพื่อกาหนดสร้างเครื่องจักร
4.2 กิจกรรมจัดงาน Road Show OTOP จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 5,482,000 บาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ

รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 23

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณรวม 3,256,850 บาท ผลการเบิกจ่าย 294,750 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9.05 ยังไม่เบิกจ่าย 2,962,100 บาท มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่
5.1 กิจกรรม นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 3,256,850 บาท ผลการเบิกจ่าย 294 ,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ยัง
ไม่เบิกจ่าย 2,962,100 บาท มีรายการที่เบิกจ่าย ดังนี้
- ประชุมวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พม. )
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93 ,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 93,600
บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
- จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 ครั้ง) งบประมาณ 201,200
บาท ผลการเบิกจ่าย 201 ,150 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 50 บาท แต่ยังไม่ได้
แจ้งคืนจังหวัด อีก 3 รายการ จะต้องดาเนินการ 2 รายการ ข้างต้นให้ครบทุกจังหวัดก่อนจึง
จะสามารถดาเนินการ 4 รายการหลังจากนี้ ได้แก่
- รายการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาสู่ความเป็นเลิศ ค่าจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรอาชีพชุมชน 4 หลักสูตร งบประมาณ 2,837,700 บาท
- รายการประชุมร่วมกับทีม พมจ. และคณะทางานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตาม
การดาเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท
- รายการจัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0 ) นวัตกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาสู่การสร้างรายเของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาท
- รายการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท
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การติดตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาจานวน 1 โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี งบประมาณ 1,413,200 บาท
ดาเนินการโดย สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดาเนินการ 4 รุ่น 4
จังหวัด รุ่นละ 80 คน รวม 320 คน กลุ่มจังหวัดฯ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามในบ้านตะปัน หมู่ที่ 5 ตาบล
รังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น
หมู่บ้าน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องมวยพิมาย/มวยยักษ์สุขดั่งคาขวัญที่ว่า “ถิ่นนายฮ้อย กราบพระ
ร้อยปี แมวดีสีสวาท เก่งกาจมวยยักษ์สุข ” นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในงานหัตถกรรมเครื่อง
หวาย ที่นอนปิกนิก การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ สบู่น้านมข้าว ไส้กรอกรสเด็ด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ากรรมฐาน วัดรังกาใหญ่ เส้นทางธรรมชาติไม้กลายเป็นหินอายุหมื่นปี ล่องลา
น้า โบราณสถานท่านางสระผม มีโฮมสเตย์ที่เปิดบริการนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสและ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ชาวบ้านตะปันจะนาสินค้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจาหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และไม่ต้องไปเร่ขายที่อื่นด้วย ซึ่งหลักสูตร
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี จะช่วยให้ชาวบ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องการเตรียมพร้อม
การต้อนรับนักท่องเที่ยว และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านได้ ทาให้แต่
ละหมู่บ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน
สามารถริเริ่มการเพิ่มรายได้ โดยมีการคิดนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจาหน่ายภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว
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กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
งบประมาณ 1,282,700 บาท ดาเนินการโดย
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดาเนินการ 4 รุ่น
4 จังหวัด รุ่นละ 70 คน กลุ่มจังหวัดฯลงพื้นที่ตรวจ
ติดตาม ภายหลังที่มีการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว ทาง
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการสรุปผล
และเชิญผู้เข้ารับการอบรมมาสาธิตวิชาที่ได้
ฝึกอบรม ทั้งการใช้ภาษาภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้น แต่มีผู้เข้าอบรมหลายท่านที่มี
ความชานาญภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น ผู้เข้า
อบรมมีความต้องการที่อยากจะให้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านการ
ท่องเที่ยว สาหรับอาสาสมัครด้าน
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การท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาทางานในไทย ช่วงวันหยุดก็จะท่องเที่ยวเที่ยวด้วย จึงจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้การ
สื่อสารเบื้องต้น นอกจากนี้ หลักสูตรเน้นไปที่ด้านความปลอดภัย ทั้งการระงับเหตุร้ายใน
สถานการณ์ คนเมา คนวิกลจริต ที่มีอาวุธหรือไม่มีก็ตาม (อาวุธประเภทมีด ไม้)ด้วยการใช้
ไม้ง่ามเข้าควบคุมตัว และใช้คนเข้าระงับเหตุจานวน 3 คน ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทั้งผู้
ก่อเหตุและผู้เข้าไประงับเหตุ ลดปัญหาด้านอาชญากรรม ไม้ง่ามมีความยาว 2 เมตร แต่ใน
การสาธิตไม้จะสั้น การจดจารูปพรรณสัณฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขนย้าย
ผู้บาดเจ็บความต้องการของผู้เข้าอบรม ต้องการให้มีบัตรประจาตัวเป็นผู้ผ่านการอบรม
และเป็นอาสาสมัครนักท่องเที่ยว เพื่อที่เวลาเข้าพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ทาให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตารวจรับทราบและอนุญาตให้เข้ามาร่วมช่วยเหลือด้านการ
ท่องเที่ยวได้โดยสะดวก
การระงับเหตุร้ายด้วยการใช้ไม้ง่ามเข้าควบคุมตัว
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขนย้ายผู้บาดเจ็บ
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จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี
ก่อนที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 13มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ชัยภูมิ (หลังเก่า)
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งละยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่
ได้รับการจัดสรร จานวน 4 โครงการงบประมาณ 756 ,559,800 บาท ณ วันที่ 13 มีนาคม
2562 เบิกจ่าย 654 ,334,217.01บาท ร้อยละ 86.49ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16 ,060,915.01บาท เงิน
พับไป 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 งบรายจ่าย
อื่น 2,500,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุน 49 ,920,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว มีโครงการที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ครบวงจร โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณ
การเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนที่และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์นคชัยบุรินทร์ครบวงจร
3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหม
ไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล (รวม
เงินเหลือจ่าย)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย งบพับไป
571,376,300 505,388,571.23 88.45 16,060,915.01 49,429,613.76
17,169,200

16,672,140

97.10

-

104,460

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
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่
ดาเนินการ 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
ดาเนินการแล้วเสร็จ 22 รายการ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 รายการ ดังนี้
1) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านคนฑา (2) ตาบลคูเมือง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 3,945,000 บาท ดาเนินการ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
2) ก่อสร้างฝายลาเจียก ตาบลถ้าแดง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 10,096,789.13 บาท มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 คาด
ว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2562
3) ก่อสร้างฝายห้วยคลองกลาง ตาบลหนองคอนไทย อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,019,125.88 บาท ดาเนินการเสร็จแล้ว อยู่
ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชา
รัฐนครชัยบุรินทร์ มี กิจกรรมที่ดาเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 40,792,000 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จมีผลการเบิกจ่าย 27,247,665.74 บาท
1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์ 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
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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 ผลการ
เบิกจ่าย 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
3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
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 ก่อสร้างแตะติดตั้งโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 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 มีผลการเบิกจ่าย 127,340,184.78 บาท ร้อยละ 94.68 ดาเนินการแล้ว
เสร็จ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่
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4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญมีทั้งหมด 5 รายการ
งบประมาณ 15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีต 2 สายทาง งบประมาณ 22,500,000 บาท มีรายการขอใช้เงินแหลือจ่ายอีก 1
รายการ งบประมาณ 18,855,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,665,300 บาท ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อย
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นงานซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จานวน 3 สายทางงบประมาณ 116,977,000 บาท และมี
รายการเพิ่มเติมจากเงินยกเลิก เงินเหลือจ่ายอีก 4 รายการ งบประมาณ 30,882,300 บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 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 กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสานักงานขนส่งจังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 400,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ3
โครงการ งบประมาณ 95 ,691,700 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เบิกจ่าย 69 ,920,734.96บาท
ร้อยละ 73.06 ยังไม่ได้เบิก 18,625,313 บาท สรุปได้ดังนี้
ที่

โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อย ยังไม่เบิกจ่าย
ละ
86,691,568.06 61,119,378.02 70.50 18,625,313

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
70,458,968.06 48,588,331.71 68.96 15,258,345.60
1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
10,473,000
9,927,167 94.79
300,000
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
3,734,400 591,092.94 15.83
3,056,968
สาปะหลัง
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
2,025,200 2,012,786.06 99.39
10,000
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
4,036,831.94 3,950,876.94 97.87
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง
2,286,831.94 2,286,831.94 100
และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
750,000
750,000 100
บุรินทร์
2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
1,000,000 914,045.00 91.40
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่าย
4,463,300
4,255,080 97.47
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป
3,213,300
3,100,480 96.48
ไหม นครชัยบุรินทร์
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
1,250,000
1,250,000 100
ไหม นครชัยบุรินทร์
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
500,000
500,000 100
รวมทั้งสิ้น
95,691,700 69,920,734.96 78.97 18,625,313
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่
ดาเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 86,691,568.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 61,119,378.02
บาท คิดเป็นร้อยละ 70.50ได้แก่
1.1 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มี 9 รายการ (รวมรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1
รายการ) งบประมาณรวม 70,458,968.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 48,588,331.71 บาท คิด
เป็นร้อยละ 68.96 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 15,258,345.60 บาท มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
จานวน 3 รายการ คือ
-รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านโศกหว้า ตาบลเนินสาราญ
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,530,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียง 226,565.70
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 ยังไม่เบิกจ่าย 7,303,434 บาท ซึ่งมีการกันเงินแบบมีหนี้ จานวน
5,410,000 บาท มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 37เหลืองานแพ งานปั๊มสูบน้า เนื่องจาก
ผู้รับจ้างเข้ามาดาเนินการล่าช้า
-รายการ ขุดลอกลาห้วยเพื่อการเกษตร ลาห้วยดินแดง (เลิ้งนาแซง)บ้านโนนม่วง
หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,267,000 บาท
เบิกจ่ายไป 3,059,974.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ยังไม่เบิกจ่าย 2,207,025 บาท (เป็น
รายการที่กันเงินแบบมีหนี้) มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45 เนื่องจากผู้รับจ้างขุด
ลอกไม่ได้ระดับ แจ้งแก้ไขแล้วผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดาเนินการ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้ามา
ดาเนินการแล้ว
-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า สระบ้านหนองกระเทือง พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองกระเทือง ตาบลกะฮาด อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
7,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 1,252,146 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89ยังไม่เบิกจ่าย 5,747,854
บาท มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562
1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 11,151,000 บาท ต่อมาได้มี
การเกลี่ยงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่ม
คงเหลืองบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,473,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,927,167 บาท ร้อยละ
95.16 ยังไม่เบิกจ่าย 300,000 บาท จากรายการ การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ 2,645,000 บาท ต่อมา
ได้รับเกลี่ยงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อดาเนินการ รวมงบประมาณสาหรับ
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กิจกรรมนี้ 3,734,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 591,092.94 บาท ร้อยละ 16.20 ยังไม่เบิกจ่าย
3,056,968 บาท
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1 ,141,200 บาท ต่อ
ได้รับรับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณสาหรับดาเนิน
กิจกรรมนี้ 2,025,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,012,786.06 บาท ร้อยละ 99.51 ยังไม่เบิกจ่าย
10,000 บาท
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 4,036,831.94 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,950,877 บาท ร้อยละ 97.87
ดาเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว 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
Nakhonchaiburinเบิกจ่ายไป 914,045 บาท
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 5,213,300 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนา cluster ไหมนครชัยบุรินทร์ คงเหลืองบประมาณสาหรับโครงการ
4,463,300 บาท เบิกจ่าย 4,350,480 บาท ร้อยละ 97.47ดาเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย
พับไป 112,820 บาท มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่
3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ การผลิตเส้นไหมที่ดี
และได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,100,480 บาท ดาเนินการ
แล้วเสร็จ หรือร้อยละ 96.48
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ การพัฒนา cluster
ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมามีการเกลี่ยงบประมาณไปให้
จังหวัดในกลุ่ม คงเหลืองบประมาณสาหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย
1,250,000 บาท บาท
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
4
โครงการ งบประมาณ 60,864,750 ณ วันที่ 15มีนาคม 2562 เบิกจ่าย 3,376,914.87 บาท
ร้อยละ 7.17ยังไม่ได้เบิก 53,665,991.13 บาท สรุปได้ดังนี้
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
2.1 พัฒนาการแปรรูปและจาหน่ายเนื้อสัตว์
2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย
21,500,000 3,376,914.87 15.71 22,823,085.13
21,500,000 3,376,914.87 15.71 22,823,085.13
1,401,200
81,960 5.85
1,319,200
1,073,600
81,960 7.63
991,600
327,600
- 327,600
36,750,000
28,643,000
35,650,000

-

-

27,543,000

1,100,000

-

-

1,100,000

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร

294,300

278,800 97.21

8,000

4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ.
8000

224,400

219,000

4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน
มผช.
5 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
5.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การ
สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

69,900

3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

100

-

58,900 88.04

8,000

419,250

-

-

419,250

419,250

-

-

419,250

500,000
46,544
60,864,750 3,784,218.87

9.31
453,456
7.17 53,665,991.13
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่
ดาเนินการ 1 กิจกรรมหลัก คือ
1.1 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร งบประมาณ 21,500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
3,376,914.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.71ยังไม่ได้เบิกจ่าย 22,837,085.13 บาท มีจานวน 4
รายการ (เป็นเงินเหลือจ่าย 1 รายการ)ดังนี้
-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้าฝั่งขวา อ่างเก็บน้าห้วยทราย ตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 9,000,000 บาท เป็นงานจ้างเหมา ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว 900,000 บาท และเป็นงานดาเนินการเอง 8,100,000 บาท โครงการชลประทาน
ชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีผลการเบิกจ่าย จานวน1,400,640.76 บาท
-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าบ้านหนองไผ่ล้อม (ท่าขาม) บ้านหนองไผ่
ล้อม ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 8,000,000 บาท เป็นงาน
จ้างเหมา 7,767,000 บาท และเป็นงานดาเนินการเอง 233,000 บาท โครงการชลประทาน
ชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ อยู่ระหว่างจัดทาประชาคมกับประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณ
พื้นที่ดาเนินการ
-รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้าร่องกระดัน บ้านหนองบัวพรม ตาบลหนองคอน
ไทย อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ
4,500,000 บาท โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพรม-เชิญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแบ่งงานออกเป็น
2 ลักษณะ คืองาน
ดาเนินการเอง 4,005,946.93 บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อวัสดุ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 45 วัน
คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. 2562 และงานจ้างเหมา ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน
494,053.07 บาท
- รายการก่อสร้างอาคารบังคับน้าลาห้วยฮัง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 4,700,000 บาท โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พรม-เชิญเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ โดยจะ
ก่อหนี้ผูกพันเป็นจานวน 479,373.36 บาท เป็นงานดาเนินการเอง 4,220,622.64 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์มีงบประมาณ จานวน
1,401,200 บาท มีสานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ มีผลการเบิกจ่าย
จานวน 81,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.85ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1,319,200 บาท มี 2
กิจกรรมหลัก ได้แก่
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2.1 พัฒนาการแปรรูปและจาหน่ายเนื้อสัตว์งบประมาณ
1,073,600 บาท มี 2
กิจกรรมย่อย คือ 1) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการชาแหละและแปรรูป
เนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 82,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว และ 2) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า งบประมาณ 991,600 บาท อยู่ระหว่างร่าง
บันทึกข้อตกลง TOR การจ้างเหมาฯ กาหนดจัดงาน
2.2พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์งบประมาณ 327,600 บาท มีกิจกรรมย่อยคือ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจาหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัดกาหนดจัดงานช่วง
เดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 3 รุ่น
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 36,750,000บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวเป็นงานก่อสร้างและซ่อมสร้างสายทาง จานวน
3 สายทาง งบประมาณ
35,650,000บาท มีแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
จานวน 2 รายการ ดังนี้
- รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - อ่างเก็บน้าลา
สะพุง (โครงการพระราชดาริอ่างลาสะพุง) ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อย
กว่า 1.900 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท ก่อหนี้เป็นจานวน 8,159,000 บาท
- รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500
กิโลเมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท ก่อหนี้เป็นจานวน 4,590,000 บาท
รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยก
ทช.ชย. 3019 อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตรงบประมาณ 18,200,000 บาท
อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ ไปเป็นรายการใหม่ 2 รายการ ดังนี้
รายการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) สายบ้านเล่า – วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 9,900,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะก่อหนี้จานวน 5,180,000 บาท และ
รายการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
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สายบ้านยาง – บ้านกลาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 8,300,000
บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะก่อหนี้จานวน 4,914,000 บาท
โดยรอการประชุม อ.ก.บ.ภ. ให้การพิจารณา หากที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบ จะ
เสนอต่อไปทาความตกลงกับสานักงบประมาณต่อไป
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,100,000 บาท มี
กิจกรรมย่อย 1 กิจกรรม คือ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารยธรรมขอม “วิถี
ชีวิต นครชัยบุรินทร์" เป็นการจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการ
จาหน่าย ชุมชนในบริเวณเส้นทางชัยวรมัน ซึ่งมีสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็น
หน่วยดาเนินการ อยู่ระหว่างคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณ 294,300 บาท มีการเบิกจ่าย จานวน 278,800 บาท คิด
เป็นร้อยละ 97.21 ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 8,000 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่
4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ. 8000 งบประมาณ 224,400
บาท มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ ดาเนินการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีผลการเบิกจ่าย จานวน 219,900 บาท
4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณ 69,900
บาท สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ มี 2 กิจกรรมย่อย 1) การ
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ งบประมาณ 59,900 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และ 2)
การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ จานวน 10,000 บาท เบิกจ่ายจานวน 2,000 บาท
และดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชนงบประมาณ 419,250 บาทสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยดาเนินการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีกิจกรรมที่ดาเนินการ 1
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่
3.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบประมาณ 419,250 บาทอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการ มี 5 กิจกรรมย่อย คือ
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1) ประชุมวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก(หน่วยงานใน
พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท กาหนดการจัด
ประชุมภายหลังวันที่ 24 มีนาคม 2562 ช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562)
2) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (
1 ครั้ง) งบประมาณ
201,300 บาท
3) ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทางานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตาม
การดาเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท
4) จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิ
ปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาทมีกาหนดดาเนินการช่วง
เดือนกรกฎาคม 2562
5) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท

การติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน
พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจานวน 1
โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน รายการ เครื่องสาวไหม
ชนิดเข้าเหล่งติดมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เป็นหน่วย
ดาเนินการ และกิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่
ด้วยพลังงานทดแทนเตาสาวไหม (เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง) ก่อสร้างและติดตั้งโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตาบลบ้านเต่า อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง
สานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยดาเนินการ ซึ่งดาเนินการให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านวังหิน ตาบลบ้านเต่า อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิก
จานวน 60 คน ต่อมามีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 93 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
หม่อนใช้พันธุ์สกลนครที่ทนต่อความแล้งได้ดี และเป็นผู้ผลิตรังไหม เส้นไหม เส้นไหมที่
เหลือจากการขายก็จะนามาทอเป็นผ้าไหม การได้รับสนับสนุนเตาสาวไหม และเครื่องสาว
ไหมชนิดเข้าเหล่งติดมอเตอร์ไฟฟ้าทาให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานและเร็ว
กว่าสาวไหมลงกระบุงเช่นแต่ก่อน เนื่องจากการสาวไหมเช่นแต่ก่อนจะต้องสาวจนแล้ว
เสร็จแล้วถึงนามาเข้าเหล่ง แต่เครื่องสามารถเข้าเหล่งได้ในคราวเดียวกันกับสาวไหม เส้น
รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 42

ไหมที่ได้มีราคาขายเฉลี่ย 1,500 – 1,600 บาท/กิโลกรัม (ทั้งนี้ขึ้นกับมาตรฐานของเส้น
ไหม)ผู้ผลิตมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ ณ ที่ทาการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออบรังไหมที่มีปริมาณมากและคาดว่าจะ
สาวไหมไม่ทัน หากว่างจากการใช้งานด้านไหม ก็นามาใช้อบกล้วยตาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน สร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง โดยกลุ่มวิสาหกิจมีความพึงพอใจ เห็นได้จากมีสมาชิก
เพิ่มขึ้น และรายได้ที่มาจากหลายช่องทาง ไม่ใช่เป็นการขายรังไหมหรือเส้นไหมเพียงอย่าง
เดียว
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า
อ่างเก็บน้าห้วยโปร่งช้าง บ้านนาหนองทุ่ม ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 3,920,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันจานวน 2,399,968.06 บาท เป็นงาน
ดาเนินการเอง 2,513,085.56 บาท ลักษณะงานเป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้าที่ตื้นเขิน โดยขุด
ลึกไป 6 เมตร จากเดิมที่ตื้นเขินลึกเพียง 1 เมตร มีทางน้าออก 2 ทาง และเชื่อมกับอ่างเก็บ
น้า 3 อ่าง พื้นที่รับประโยชน์อยู่ที่อาเภอแก้งคร้อทั้งอาเภอ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า
สามารถนาน้าไปผลิตน้าประปา และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยเฉพาะการทานาปรัง
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจรกิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจรโดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา
เป็นหน่วยดาเนินการสนับสนุนการจัดทา
เครื่องจักรสาวไหม ค้นหูกเส้นไหม การควบเกลียว
เส้นไหม การตีเกลียวเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม การกรอเส้นไหม
เครื่องสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอไหม การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ย้อมสีเส้นไหม และนวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหม
พื้นที่ที่ลงไปติดตามคือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้มีจานวน 14 หมู่บ้าน แบ่งเป็นผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม 200 ราย กลุ่มทอ 30 ราย ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไหมจากกรมหม่อนไหม ซึ่ง
เป็นพันธุ์ที่ดีกว่าเดิม ปกติผลิตเส้นไหมได้วันละ 2 – 3 กิโลกรัม แต่เมื่อได้รับนวัตกรรม
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และทาให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทางานด้านไหมมากขึ้น เนื่องจากนวัตกรรม
ช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทาให้ผลิตได้ทันตามความต้องการ รายได้ก็
เพิ่มขึ้น ดังนี้

เครื่องสาวไหม ก่อนหน้านี้ได้รับ
เครื่องจากงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม หม่อนไหมเป็น
ชนิดติดมอเตอร์ เข้าเหล่ง และจากกรมหม่อน
ไหมเป็นเครื่องสาวไหมแบบธรรมดา ซึ่งเครื่อง
สาวไหมธรรมดาจะสาวไหมได้ประมาณ 6
กิโลกรัมรังไหม ถ้าเป็นชนิดติดมอเตอร์ ได้ 6-7 กิโลกรัมรังไหมสาหรับการใช้นวัตกรรม ได้
ถึง 8 – 10 กิโลกรัมรังไหม แบบนวัตกรรมจะออกแบบให้มีหม้อต้มรังไหมเพิ่มเข้ามาด้วย
โดยจะผนวก 3 ขั้นตอนเข้าด้วยกัน คือ หม้อต้มรังไหม เครื่องสาวไหม และเข้าเหล่ง
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เครื่องค้นหูก ปกติใช้เวลา 2 วัน จึงจะได้ 1 เครือ และให้ทาผู้ผลิตเกิดอาหารเวียน
ศีรษะ เนื่องจากต้องจะต้องโยงเส้นไหมกลับไป-มา เมื่อเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรม ทาให้ใช้
เวลาเพียง 1 วัน แต่ได้ถึง 2 เครือ เครื่องทอ ทุ่นแรงผู้ทอในการเหยียบ ปกติทอได้ไม่ถึงครึ่ง
เมตร แต่เมื่อใช้นวัตกรรมได้เกือบถึง 2 เมตร

เครื่องฟอกย้อม ปกติ ถ้าฟอกกาวไหมออก ใช้เวลา 8 ชั่วโมง เมื่อใช้เครื่อง
นวัตกรรมจะใช้เวลาเหลือเพียง 3 ชั่วโมง และลดความเมื่อยล้า เนื่องจากมีห่วงสาหรับยกเส้น
ไหมขยะฟอก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการเครื่องสาวไหมเพิ่ม เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตเส้น
ไหมมีมาก แต่จานวนเครื่องสาวไหมแบบนวัตกรรมไม่เพียงพอ
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2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ จานวน 2
กิจกรรมย่อยคือ กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน ( innovation
cluster) ด้านการเกษตร งบประมาณ 3,584,200
บาท กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบ
ครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้า
ด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,584,200 บาท โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วย
ดาเนินการ
โดยได้ไปสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ กลุ่ม
เกษตรกรทาสวนบ้านแท่น เป็นกลุ่มที่ปลูกส้ม
โอ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านรสชาติ และได้รับการ
สนับสนุนจากจังหวัดมาโดยตลอด ผู้แทน
เกษตรกรผู้ริเริ่มปลูกส้มโอ คุณบุญมี นามวงศ์
กล่าวว่า เมื่อก่อนทานาเพียงอย่างเดียว และไม่ได้นึกถึงพืชชนิดอื่น แต่ได้คิดว่าไม้ผลเป็นไม้
ยืนต้น ที่ลงทุนปลูกครั้งหนึ่งจะให้ผลระยะยาว และมีตลาดรองรับตลอด คุณบุญมีประสบ
ความสาเร็จและมีรายได้ดีซึ่งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในหมู่บ้านหนองผักหลอดและพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น บ้านหลุบค่าย บ้านมอญ บ้านนาดี ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทานามาทาสวน
ส้มโอ จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีการปลูกส้มโอ 2 อาเภอ คือส้มโอที่อาเภอบ้านแท่น และ
ส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ แต่ส้มโอบ้านแท่นจะมีรสชาติที่
ดีกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพดิน ความสูงของพื้นที่ ทาให้อาเภอบ้านแท่นมีข้อบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ทาให้ส้มโอรสชาติดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอ GI สภาพปัญหาที่พบของ
การทาอาชีพปลูกส้มโอ พบว่าส้มโอ มีคู่แข่งเป็นจานวนมาก เช่น ส้มโอพิจิตร ส้มโอ
นครปฐม นอกจากนี้พ่อค้าที่มารับซื้อส้มโอ จะหาส้มโอราคาถูกแล้วนาไปขาย โดยไม่คานึง
ว่าจะเป็นส้มโอจากที่ใด ความต้องการของเกษตรกรคือ ต้องการให้สนับสนุนห้องเย็นเพื่อ
ชะลออายุผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด ต้องการเรื่องส่งออกโดยตรง เช่น จีน และไม่ผ่านตัวแทน
หรือพ่อค้าคนกลาง

รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 48

รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 49

จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมา ณ พ.ศ.
2562 และปีก่อนที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณดาเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 691,004,739.78 บาท ร้อยละ 95.78 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 30,428,854.01 บาท
งบประมาณพับไป 110,259,806.21 บาท ผลการดาเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลือ
งานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินกันที่ไม่มีหนี้ให้แล้ว
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานเสาหงส์) ที่ได้รับข้อร้องเรียนอยู่ระหว่างหารือยกเลิก
สัญญาจ้าง
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุ
สัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน *(ยกเลิก 5 กิจกรรมย่อย 2,727,000
บาท)

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

681,798,200 475,873,171.41 94.34
22,580,300 21,204,677.50
6,314,900

3,252,752.29

ยังไม่เบิกจ่าย

28,528,854.01 107,178,074.58

100

-

222.50

100

-

678,147.71

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล

121,000,000 187,710,838.58 99.00

1,900,000

5 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามลาชู
บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้า
อ้อม หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแม็ก อาเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้าท่วม
งบประมาณ 2,963,300 บาท)

(เหลือจ่าย)

-

รวมทั้งสิ้น

2,963,300

งบประมาณพับไป

100

831,693,400 691,004,739.78 95.78

2,403,361.42

-

30,428,854.01 110,259,806.21
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมหลัก
งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 475,873,171.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.34
ยังไม่เบิกจ่าย 28,528,854.01 บาท งบประมาณพับไป 107,178,074.58 บาท มีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า มีจานวน 33 รายการ
งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 346,671,250.39 บาท ร้อยละ 92.40 มี
รายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 รายการ ซึ่งเป็นงานดาเนินการเองแต่
ไม่ได้รับการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยดาเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางได้แก่
- รายการ คลองเชื่อมลาปะเทีย– บ้านโคกเห็ด ตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 44,067,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,385,005.36 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.11 ยังไม่เบิกจ่าย 13,136,564.24 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบ
มีหนี้ 1,059,861.54 บาท และเงินงบประมาณดาเนินการเองที่จะได้รับการอุทธรณ์จาก
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 72.47 ยังไม่เบิกจ่าย 12,594,637.32 บาท บาท เป็นเงิน
ที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 2,950,655 บาท และเงินงบประมาณดาเนินการเอง
ที่จะได้รับการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีก
จานวน 11,904,062.30 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62
- รายการ แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้าและอาคารประกอบ ตาบลบ้าน
ปรือ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ
39,400,000 บาท มีผลเบิกจ่าย
24,477,243.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ยังไม่เบิกจ่าย 2,797,652.45 บาท เป็นเงินที่ได้รับ
การขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 5,210,685.10 บาท และเงินงบประมาณดาเนินการเองที่
ได้รับการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีก
จานวน 2,268,364.65 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ มี 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 99,748,200 มีผลการเบิกจ่าย
43,522,019.17 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
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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
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรม
หลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 บาท งบประมาณ
พับไป 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 แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
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 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรัง
ไหมสูง 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 ก่อสร้างและติดตั้ง
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ
500,000 บาท งานเจาะบ่อบาดาล
งบประมาณ 170,000 บาท งานก่อสร้างและติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ
240,000 บาท และงานปรับปรุงอาคารที่ทาการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวน
นอก ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช เนื่องจากมีปัญหาการใช้ที่สาธารณประโยชน์
3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME
งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท มีการยกเลิกดาเนินการ 2
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กิจกรรมย่อย งบประมาณ 1,550,000 บาท ได้แก่ งานปรับภูมิทัศน์ 50,000 บาทงาน
ปรับปรุงอาคารที่ทาการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ตาบลสนวน อาเภอ
ห้วยราช
3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ
640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 187,710,838.58 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.00 ยังไม่เบิกจ่าย 1,900,000 บาท งบประมาณพับไป 2,403,361.42 บาท
ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 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 และรายการเหลือจ่าย 1 รายการ 44,650,610 บาท รวม
74,650,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 74,413,519.28 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน (ถนน) 1
รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท และรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก 3
รายการ 26,856,400 บาท รวมเป็นเงิน 96,856,400 บาท มีผลเบิกจ่าย 96,211,815.26 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ
4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอประชารัฐ งบประมาณ
6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,896,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.22 ยังคงค้างกิจกรรม
การทาโคมไฟเสาหงส์ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว ที่ได้รับ
ข้อร้องเรียนอยู่ระหว่างหารือยกเลิกสัญญาจ้าง
5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้าอ้อม หมู่ที่ 15 ตาบลหนองแม็ก อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
งบประมาณ 2,963,300 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายเต็มจานวน ดาเนินการแล้วเสร็จ
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณดาเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,771,800 บาท (รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จานวน 111,238,096.35 บาท ร้อย
ละ 99.75 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 280,000 บาท แบ่งเป็น งบดาเนินงาน 14,191,300 บาท เบิกจ่าย
13,656,286.57 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท งบลงทุน
102,080,500 บาท เบิกจ่าย 97,081,809.78 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
94,371,600

เบิกจ่าย
ร้อยละ
88,998,283.23 99.69

ยังไม่เบิกจ่าย
280,000

36,727,100

31,762.309.78

100

-

50,251,000
2,286,100
3,579,400
1,528,000
15,914,400

50,239,000
1,915,610.21
3,553,363.24
1,528,000
15,892,500

100
87.25
100
100
100

280,000
-

9,583,400

9,561,500

100

-

750,000

750,000

100

-

(4,583,000)

4,583,000

100

-

998,000

998,000

100

-

5,985,800

5,847,313.12

100

-

2,827,800

2,689,313.12

100

-

3,158,000

3,158,000

100

-

500,000
500,000
116,771,800 111,238,096.35

100
99.75

280,000
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 87,373,983.23 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.68 ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 3 รายการ
งบประมาณ 39,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 31,762,309.78 บาท ผลการดาเนินงานแล้ว
เสร็จ
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (ถนน) ประกอบด้วย 2 รายการ และมีรายการที่ใช้เงินเหลือ
จ่าย 1 รายการ 1,496,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,251,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 50,239,000
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 เป็นรายการที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 1 รายการ คือ รายการตรวจรับรองแปลง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สัญญาสิ้นสุดภายในมีนาคม 2562 อยู่ระหว่างส่งเบิก
1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง งบประมาณ 3,579,400
บาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 3,553,363.24 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มี 2 รายการ และ
รายการที่ใช่เงินเหลือจ่าย 1 รายการ 140,300 บาท รวมเป็นเงิน 1,528,000 บาท เบิกจ่าย
1,528,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
งบประมาณ 15,914,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 15,892,500 บาท ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว 13
รายการ งบประมาณ 9,583,400 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 กิจกรรมหลัก 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ จานวน 2 รายการ โดยเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ
4,583,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลเบิกจ่าย 4,583,000 บาท
2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 998,000 บาทเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour
of Nakhonchaiburin มีผลเบิกจ่าย 998,000 บาท
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณรวม 5,985,800 บาท เบิกจ่ายไป 5,847,313.12 บาท ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 2,827,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 2,689,313.12 บาท
3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 3,158,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,158,000
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
สนับสนุน งบประมาณดาเนินการ6 โครงการ งบประมาณ 155,180,950 บาท (รวมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 500,000 บาท) แบ่งเป็น งบดาเนินงาน 1,980,950 บาท งบรายจ่ายอื่น
500,000 บาท งบลงทุน 152,700,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,715,685.70 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.75 ยังไม่เบิกจ่าย 152,106,964.06 บาท และมีเงินเหลือจ่าย 358,300.24 บาท
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร
2.1 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3.1 กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง
และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
3.2 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่าย

งบประมาณ
56,700,000

491,800

เบิกจ่าย
ร้อยละ ยังไม่เบิกจ่าย
2,066,795.70 3.67 54,324,904.06

376,600 76.58

115,200

67,000,000

-

-

66,950,000

66,000,000

-

-

65,950,000

1,000,000

-

-

1,000,000

69,900

69,900

30,000,000

-

100

-

ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร
4.1 กิจกรรมหลักการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ให้ได้มาตรฐาน มผช.
5

โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน 4
กลุ่มจังหวัด

-

30,000,000

5.1 กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งเพื่อการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
6

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
6.1 กิจกรรมหลักนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
รวมทั้งสิ้น

419,250

155,180,950

81,600 19.46

337,650

2,715,685.70 1.75 152,156,964.06
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณรวม 56,700,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,066,795.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67
ยังไม่ได้เบิกจ่าย 54,324,904.06 มี 1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้าลาปะเทีย ตาบลอีสานเขต – ตาบลเมืองยาง
ช่วงอาเภอเฉลิมพระเกียรติ – อาเภอชานิ งบประมาณ 18,000,000 บาท งานดาเนินการเอง
จานวน 12,530,000 บาท เริ่ม มี.ค. 62 งานจ้างเหมา จานวน 5,470,000 บาท อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามในสัญญา เม.ย. 62
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้าห้วยจะบก ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง งบประมาณ
12,000,000 บาท งานดาเนินการเองเริ่ม มี.ค. 62
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าลาปลายมาศ ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
งบประมาณ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น งานดาเนินการเองอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
8,310,000 บาท ส่วนงานจ้างเหมา จานวน 1,389,999.77 บาท ลงนามสัญญา 14 ก.พ. 62
สิ้นสุดสัญญา 2 ส.ค. 62 มีผลการเบิกจ่าย 1,395,742.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.40 ยังไม่
เบิกจ่าย 8,295,957.06 บาท
1.4 ก่อสร้างระบบระบานน้าคลองทุ่งกระดาด – คลองทุ่งกระดาด – คลองจักราช
ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ งบประมาณ 16,700,000 บาท แบ่งเป็น งานดาเนินการเอง
จานวน 12,200,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ ส่วนงานจ้างเหมา จานวน 4,500,000 บาท
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามในสัญญา เม.ย. 62 มีผลการเบิกจ่าย 671,053 บาท
คิดเป็นร้อยละ 4.02 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,028,947 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 1 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 491,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 376,600 บาท คิด
เป็นร้อยละ 76.58 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 115,200 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะอาสาปศุสัตว์ กาหนดดาเนินการ ม.ค. – มี.ค. 62
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์.
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์งบประมาณ 67,000,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
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3.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2 รายการ
งบประมาณ 66,000,000 บาท มี 2 รายการ ประกอบด้วย
 รายการก่อสร้างขยายผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ –
แสลงโทน อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00-2.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.550 กิโลเมตร อยู่ระหว่างประกาศหาผู้
รับจ้าง กาหนดเสนอราคา วันที่ 19 มี.ค. 62
 รายการก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้าสนามบิน
น้า อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.001.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.700 กิโลเมตร ลงนามในสัญญา 11 มี.ค. 62 เริ่มต้น
สัญญา 12 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 8 ส.ค. 62
3.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
1,000,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดทาเรื่องเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน
มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลผู้ชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) เพื่อพิจารณา
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณรวม 69,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 69,900 บาท เป็น
การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
5. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด
โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม
30,000,000 บาท เป็นงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมทาง
แยกทางหลวงหมายเลข 2445 อาเภอประโคนชัย (ตอนที่ 1) ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.700
กิโลเมตร อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชน งบประมาณรวม 419
,250 บาท มีผลการเบิกจ่าย,600
81 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.46 ยังไม่เบิกจ่าย
337,650 บาท เป็นการประชุมวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานภาคีเครือ
จ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์
ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิ
ตของตลาดผู้บริโภค การประชุม และการจัดนิทรรศการ ระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.
– มิ.ย. 62
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 2โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก
ปฏิรูปภาคการเกษตร กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย
จานวน 2,000 ราย และ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาเกษตรอื่น เป้าหมายจานวน
2,000 ราย มีสานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานดาเนินการ งบประมาณรวม
104,000,000 บาท
กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตรวจ
ติดตามในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบก ตาบลพุทไธสง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรจานวน9 คนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการแบ่งพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมในการทานา คนละ 5 ไร่ ในการปรับเปลี่ยนไปทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้รับ
การสนับสนุน ปลาดุก ไก่ เป็ด และพันธุ์พืช ได้แก่ ต้นมะนาว ต้นฝรั่ง ต้นมะม่วง เมล็ด
พันธุ์ผักต่างๆ ตามที่เกษตรกรเสนอความต้องการซึ่งการจัดทาเกษตรทฤษฎีใหม่จะต้องมี
บ่อน้าอยู่ภายในพื้นที่นั้นด้วย เกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะสามารถสร้างรายได้ดี
กว่าเดิม และในกลุ่มสมาชิกยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยหากคนใดปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์
ชนิดใดไม่สาเร็จก็จะมีการแลกเปลี่ยนพืชหรือสัตว์ที่ตนเองถนัด แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรค คือ
แหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 10 กิโลเมตร ทาให้เกษตรกรต้องขุดน้า
บาดาล ในการทาเกษตร หากมีน้าไม่เพียงพอก็จะทาให้พืชผักตาย เสี่ยงต่อการขาดทุน ซึ่ง
ปัจจุบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดบ่อบาดาลและสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรียบร้อยแล้ว
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สาหรับกิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาเกษตรอื่น กลุ่มจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามที่ หมู่13 ตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกร
50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ต่อมามีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน โดยเป็นการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ทานาที่ไม่ได้ผล ไปปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งเริ่มทาคนละ 5 ไร่ และปัจจุบันได้มีการขยาย
พื้นที่ด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนมาปลูกอ้อยทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ถ้าเทียบกับการ
ทานาแต่ก่อน เพราะเป็นพื้นที่สูง แล้ง และอยู่ไกลจากแหล่งน้าธรรมชาติ จึงปรับมาปลูก
อ้อยซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้าน้อยจะได้ผลผลิต 10 ตันต่อไร่ แล้วยังสามารถขายพันธุ์อ้อยได้อีก
ประธานกลุ่มจะควบคุมการตัดอ้อยและสมาชิกจะหมุนเวียนกันตัดอ้อย เพื่อลดปัญหาการ
เผาอ้อยในช่วงเก็บเกี่ยวจากนั้นประธานกลุ่มจะรวบรวมอ้อยตามกาหนดของโรงงานในแต่
ละรอบ แล้วจะมีรถของโรงงานมารับ โดยคิดตันละ 110 บาทเกษตรกรจดทะเบียนกับ
โรงงานเพื่อให้ได้ค่าความหวาน ปัญหา คือ อ้อยราคาตก โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2562 อ้อยมี
ราคา 700 C.C.S เมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ราคาอ้อยอยู่ที่ 880 C.C.S, 1,050 C.C.S., และ
880 C.C.S. ตามลาดับ
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2. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาพังชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตาบลดอน
กอก อาเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ – บ้านน้าอ้อม หมู่ที่ 15 ตาบลหนองเม็ก อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เป็นหน่วยดาเนินการ งบประมาณ 2,963,300
บาท แต่เดิมสะพานข้ามลาพังชู เป็นเพียงถนนที่มีท่อลอดระบายน้าใช้สัญจรเชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านหัวหนอง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กับบ้านน้าอ้อม-บ้านกุดน้าใส
ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคามเมื่อเกิดอุทกภัยจากพายุเซินกา สะพานถูกกระแสน้า
ไหลหลากพัด เกิดชารุดและถูกตัดขาด ทาให้ประชาชนทั้งสองจังหวัดไม่สามารถสัญจรไป
มาได้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น จึงดาเนินการจัดสร้างสะพานเบ
รี่ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและต่อมาได้รับงบประมาณของกลุ่ม
จังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม มาดาเนินการก่อสร้างเป็นสะพานถาวร
ที่แข็งแรงมั่นคง

ก่อนดาเนินโครงการ
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ระหว่างดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
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จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2562 และปีก่อนที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
แผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณดาเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
แล้วจานวน 683,071,274 บาท ร้อยละ 89.76 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 77,889,617.08 บาท
งบประมาณพับไป 118,440,108.92 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

1

โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์

2

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
ครบวงจร

29,166,100

26,961,986

100

-

1,238,514

3

โครงการขับเคลื่อน
เครือข่ายไหมไทย แบบ
บูรณาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

5,972,400

6,000,609.62

100

-

316,490.38

4

โครงการพัฒนา
136,410,900 157,295,327.98
ศักยภาพการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล

100

1,333,572.02

683,071,274 89.76

77,889,617.08 118,440,108.92

รวมทั้งสิ้น

707,851,600 492,813,350.40 82.95

ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณพับไป

879,401,000

101,273,690.85 115,551,532.52
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
707,851,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 492,813,350.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.35 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 77,889,617.08บาท พับไป 115,551,532.52 บาท ดาเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า มี 29 รายการ
งบประมาณ 447,718,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 349,685,483.60 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย
101,273,690.85 บาท มีรายการที่กันเงินแบบมีหนี้และยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จานวน 9
รายการ ได้แก่
-1) แก้มลิงหนองแต้ ตาบลแจนแวน อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
8,142,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 110,956.10 บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จานวน
3,908,600 บาท เนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่สามารถทางานได้ เพราะมีปัญหาน้า
ท่วมไม่สามารถระบายน้าได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่
2) ฝายบ้านโนนงิ้ว ตาบลหนองสนิท อาเภอจอมพระ งบประมาณ 6,725,000 บาท
เบิกจ่าย 2,863,969.75 บาท งานดาเนินการเองแล้วเสร็จ คงเหลืองานจ้างเหมาซึ่งได้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จานวน 1,267,498 บาท เนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน ไม่
สามารถทางานได้ เพราะมีปัญหาน้าท่วมไม่สามารถระบายน้าได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่
3) ปรับปรุงอ่างเก็บน้าบ้านนาวอง ตาบลไผ่ อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 10,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 213,491.65 ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้
จานวน 4,618,820 บาท เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกับรายการแก้มลิงหนองแต้ ผู้รับจ้างทิ้งงาน
ไม่สามารถทางานได้ เพราะมีปัญหาน้าท่วมไม่สามารถระบายน้าได้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะรีบเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างใหม่
4) ฝายบ้านตะแพรว ตาบลตรวจ อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
30,000,000 บาท งบประมาณที่กันเงิน 5,316,619.47 บาท มียอดพับไปเพิ่มขึ้น 1,794,800
บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,521,819.47 บาท
5) ฝายบ้านจารพัต ตาบลจารพัต อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
17,871,000 บาท เบิกจ่ายไป 5,674,727.65 บาท งบประมาณที่กันเงิน 5,489,001 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ
6) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านทุ่งราม ตาบลผักไหม อาเภอ

รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 68

ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 49,638,800 บาท เบิกจ่าย 8,797,552.71 บาท
งบประมาณที่ขอกันเงินและยังไม่เบิกจ่าย 17,050,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่า
ผลงานจะแล้วเสร็จ พ.ค. 62
7) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้า บ้านเกาะแก้ว ตาบลเกาะแก้ว อาเภอ
สาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 14,467,800 บาท เบิกจ่ายไป 80,344.45 บาท
งบประมาณที่ขอกันเงินและยังไม่เบิกจ่าย 8,242,738 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายงบประมาณ
8) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าฝายโชคชัย (ราแดง) ตาบลกุดหวาย
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 27,962,800 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายไป
4,863.25 บาท งบประมาณที่กันเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย 27,253,665.22 บาท
9) แก้มลิงหนองตาลิง พร้อมอาคารประกอบ บ้านยางโนน ตาบลกุดขาคีม อาเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 15.907,700 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายไป
8,890,360.41 บาทงบประมาณที่กันเงิน 11,657,721.59 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 6,537,475.39 บาท
จะเหลือเงินพับไปเพิ่มเติม 5,120,240.20 บาท
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 135,281,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจานวน
61,732,923 บาทยังไม่เบิกจ่าย 145,600 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการ
สนับสนุน) 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 มีผลการ
เบิกจ่าย 56,169,753.80 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,122,980.20 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกร
ไม่ขอรับการสนับสนุน) งบประมาณพับไป 58,707,266 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
งบประมาณ 29,166,100 บาท เบิกจ่าย 26,961,986 บาท งบประมาณพับไป
1,238,514 บาท ผลดาเนินการแล้วเสร็จ มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 663,500 บาท
ยกเลิกไม่ดาเนินการ งบประมาณพับไป 663,500 บาท
2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 16,514,600
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
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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 มีผลการเบิกจ่าย 284,000 บาท
2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 156,000 บาท
3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
งบประมาณ 5,972,400 บาท เบิกจ่าย 6,000,609.62 บาท งบประมาณพับไป
316490.38 บาท มี 5 กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่
3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรัง
ไหมสูง 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 งบประมาณ
พับไป 144,000 บาท
3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3
กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2,185,500 บาท มีผลเบิกจ่าย
2,548,450.52 บาทงบประมาณพับไป 58,049.48 บาท
3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ
640,000 บาทมีผลเบิกจ่าย 540,000 บาท งบประมาณพับไป 99,500 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล
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
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4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ
,180,000 88
บาท มีผลเบิกจ่าย 103
,544,367.98 บาท งบประมาณพับ,008,632.02
ไป1
บาท
4.4 กิจกรรมหลักที4่ พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ
6,000,000
บาท เบิกจ่ายไป2,916,960 บาท งบประมาณพับไป
83,040 บาท

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จานวน 58,801,075.49 บาท ผลการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร เบิกจ่าย
ร้อยละ
41,421,700
200 39,805,594.97 100
34,649,200

-

33,782,274.97

100

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง

1,382,960
1,555,340

-

826,620
1,372,500

100
100

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

3,215,200

-

3,205,200

100

(619,000)

-

619,000

100

10,325,000

-

10,099,960

100

4,630,000

-

4,630,000

100

720,000

-

719,960

100

(4,000,000)

-

1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ (ใช้เงิน
เหลือจ่าย)
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ (เหลือจ่าย)

200

3,775,000

100

2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์

975,000

-

975,000

100

8,638,000

-

8,427,604.52

100

1,278,600

-

1,127,382.52

100

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

7,359,400

-

7,300,222

100

500,000

-

467,916

100

58,801,075

100

งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

60,884,700

200
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สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
41,421,700บาท มีผลการเบิกจ่าย 39,805,594.97 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ ได้แก่
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มี 2 รายการ งบประมาณ
34,649,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 33,782,274.97 บาท
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ1,382,960
บาทมีผลการเบิกจ่าย 826,620 บาท
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 3,205,200 บาท 1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ งบประมาณ 619,000 บาท เบิกจ่าย 619,000 บาท
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 10,325,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,099,960 บาท ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ 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. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 8,638,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,427,604.52 บาท ผลการดาเนินงานแล้ว
เสร็จ 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 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 7,359,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,300,222 บาท

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 7 โครงการ (รวมเหลือจ่าย) งบประมาณ 116,773,650
บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) จังหวัดไม่ขอรับจัดสรร 425,040
บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 1,179,511 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 ยังไม่ได้เบิกจ่าย
112,610,168 บาท มีเงินเหลือจ่าย2,558,931 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ไม่ขอรับจัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง
ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์

87,590,200

436,490

0.51

68,899,779

46,990,200

436,490

0.95

45,498,770

1.2 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

40,600,000
394,300

78,520

19.91

23,401,009
315,780

3 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย)

-

-

3,635,500

3.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
4.1 ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเส้นทางและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (รวม
เงินเหลือจ่าย)

-

-

23,200,000

3,635,500
23,200,000

22,000,000

34,070,000

1,200,000

1,190,000

4.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์
5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร

69,000

46,900

67.10

23,000

5.1 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช.

69,900

46,900

67.10

23,000

6 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด

4,600,000

359,400

7.81

3,965,600

275,000
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ที่

โครงการ

งบประมาณ ไม่ขอรับจัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

6.1 การพัฒนาตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้าสู่สากล

4,600,000

275,000

359,400

7.81

3,965,600

7 โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน

419,250

150,040

176,540

42.11

92,670

419,250

150,040

176,540

42.11

92,670

500,000

-

81,661

16.33

418,339

7.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด

รวมทั้งสิ้น

116,773,650

425,040

1,179,511

1.03 112,610,168

สรุปผลการดาเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 87,590,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 436 ,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 68,899,779 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 กิจกรรมฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัด
สุรินทร์ มีครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างส่งมอบ 6 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 6 รายการ และอยู่
ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 16 รายการ และสิ่งก่อสร้างก่อหนี้แล้ว 7
รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 11 รายการ งบประมาณ 46,990,200
บาท ผลการเบิกจ่าย 436,490 คิดเป็นร้อยละ 0.95 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 45,498,770 บาท
1.2 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรมี 3 รายการ งบประมาณ 40,600,000
บาท ดังนี้
- แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาการประกอบ ตาบลหนองบัว อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณ 4 ,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 ,295,900 บาท ดาเนินการเอง
68,900 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 21 ก.พ. 62
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลไพรขลา อาเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 25 ,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 13 ,810,359
บาท ดาเนินการเอง 414,300 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 4 มี.ค. 62
- แก้มลิงบ้านตายัวะ พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโครกสะอาด อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 11 ,600,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 6 ,613,150 บาท
ดาเนินการเอง 198,400 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามสัญญาในวันที่ 4 มี.ค. 62
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร มี 1 กิจกรรม
หลัก ได้แก่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 394,300 บาท ผลการเบิกจ่าย
78,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.91 ยังไม่เบิกจ่าย 315 ,780 บาท เป็นการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะอาสาปศุสัตว์ประจาหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม
กาหนดจัดอบรม 25 – 27 มี.ค. 62
3. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ (เงินเหลือ
จ่าย)
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย)
มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อยู่ระหว่างที่จังหวัดจัดทาเสนออนุมัติ
โครงการ และอยู่ระหว่าง อก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 3 รายการ
- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า ฝายโชคชัย (ราแดง) ตาบลกุด
หวาย อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 657,000 บาท
- แก้มลิงหนองโนนยางร้าง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเมืองบัว อาเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 83,000 บาท
- สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านทุ่งราม ตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 2895,000 บาท
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 23,200,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
4.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
1 รายการ
งบประมาณ 22,000,000 บาทก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญา 30 ม.ค. 62 – 9 ก.ค. 62 และรายการ
เงินเหลือจ่าย 1 รายการ งบประมาณ 12 ,070,000 บาท รวม 34,070,000 บาท อยู่ระหว่างที่
จังหวัดจัดทาเสนออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่าง อก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ
1,200,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดทาเรื่องเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน
มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม
กาหนดการอบรม รุ่นที่ 1 (11 – 14 มี.ค. 62) รุ่นที่ 2 (18 – 21 มี.ค. 62)
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5. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจาหน่าผลิ
ย ตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจาหน่าผลิ
ย ตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณ
รวม 69,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 46 ,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10 ยังไม่เบิกจ่าย 23 ,000
บาท ประกอบด้วย 2 รายการ
- การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 59 ,900 บาท ผล
การเบิกจ่าย 46,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.30 ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย
13,000 บาท แต่ยังไม่ได้แจ้งคืนจังหวัด
- การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ งบประมาณ 10 ,000 บาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย
6. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด
โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด มี 1 กิจกรรม
หลัก ได้แก่
กิจกรรมการพัฒนาตลาดเชื่อมโยงการค้าสู่สากล งบประมาณรวม 4,600,00 บาท มี
ผลการเบิกจ่าย 359 ,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.81 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3 ,965,600 บาท
ประกอบด้วย 2 รายการ
- จัดงานแสดงสินค้าในประเทศ 1 ครั้ง 5 วัน 200 คูหา งบประมาณ 4,200,000 บาท
(ไม่ขอรับจัดสรร 275 ,000 บาท) กาหนดราคากลางแล้ว กาหนดการจัดงาน 18 – 22 มี.ค.
62
- การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการส่งออก จานวน 1 ครั้ง/100 ราย
งบประมาณ 400,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 359 ,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.85 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 40,600 บาท กาหนดดาเนินการ 2 – 4 เม.ย. 62
7. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชน มี 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 419 ,250 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 150 ,040 บาท) ประกอบด้วย 5
รายการ ดังนี้
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- ประชุมวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พมจ. )
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93 ,600 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 40 ,800
บาท) ผลการเบิกจ่าย 49,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.82 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,360 บาท
- จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 ครั้ง ) งบประมาณ
201,300 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 72 ,450 บาท) ผลการเบิกจ่าย 127 ,100 บาท คิดเป็นร้อยละ
63.14 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,750 บาท
- ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทางานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท
(ไม่ขอรับจัดสรร 34,290 บาท) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
- จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญา
สู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38 ,200 บาท (ไม่ขอรับจัดสรร 2,500 บาท) ยัง
ไม่มีผลการเบิกจ่าย
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท ยังไม่มี
ผลการเบิกจ่าย
ซึ่ง 3 รายการหลังจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อทั้ง 4 จังหวัดจะจัดทารายการแรกให้แล้ว
เสร็จพร้อมกันก่อน
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การติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
จานวน 3โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง กิจกรรมย่อยโลกของช้าง
(Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณที่
เสนอขอรับสนับสนุนจากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม และจัดสรรงบประมาณสู่กรมการส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการโดย องค์บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนกิจกรรม โลกของช้าง
(Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ของโลกได้ดาเนินการในพื้นที่ หมู่บ้านตากลาง
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ 15 ไร่ จานวน 1,600 ตารางเมตร โดยมี
การก่อสร้างทั้งสิ้น6 รายการ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารซุ้มทางเข้าโครงการ การก่อสร้าง
อาคารร้านค้าและร้านอาหาร การก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงและอัฒจันทร์
การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล และการขยาย
เขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้างบประมาณรวม 169,515,500 บาท
ซึ่งรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผน
ได้ ดังต่อไปนี้
รายการแรกคือ การก่อสร้างอาคารซุ้มทางเข้าโครงการ งบประมาณ10,320,100
บาท ก่อหนี้ผูกพัน 7,670,000 บาท โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ดังนี้ งาน
สถาปัตยกรรมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงงานวิศวกรรมโครงสร้างงานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผลการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จถึง
ปัจจุบันคิดเป็น 87.05%
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รายการที่สอง คือ การก่อสร้างอาคารร้านค้าและร้านอาหาร งบประมาณ
22,156,200 บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงินเป็นการก่อสร้างงานโครงสร้างไม้ จานวน 5 หลัง
โดยใช้แบบบ้านชาวกวยเป็นต้นแบบ คาดว่าการดาเนินการตามโครงการจะแล้วเสร็จตาม
แผนการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ผู้รับจ้างขอหยุดการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณา
ขออนุมัติปรับลดปริมาณงานตามสภาพ

รายการที่สาม คือ การก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงอัฒจันทร์
งบประมาณ 64,938,600 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 55,000,000 บาท โครงการอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ นาดินมาบดอัดปั้นเป็นเนินดิน ทาที่นั่งผู้ชมและติดตั้งฝ้าเพดานไม้ ในส่วนของ
อาคารสานักงานและอาคารสนับสนุนอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างงานติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า ติดตั้งงานระบบ และดาเนินงานเก็บรายละเอียดต่างๆ

รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 79

รายการที่สี่ คือ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ งบประมาณ 60,650,400 บาท ก่อหนี้
ผูกพัน 58,580,000 บาท อยู่ในระหว่างการดาเนินการ สัญญาสิ้นสุดเมื่อ 18 สิงหาคม 2561
มีการขยายสัญญาถึง 25 ธันวาคม 2562

รายการที่ห้า คือ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล งบประมาณ 6,833,900
บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงิน เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างร้านค้าและ
ร้านอาหาร โครงการก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดงอัฒจันทร์ และโครงการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทั้งสามโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลได้
รายการที่หก คือ การขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ 4,616,300 บาท
ก่อหนี้ผูกพัน 3,705,349.01 สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จสมบูรณ์และเบิกจ่ายแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์งานขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ติดตั้งหม้อแปลงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร กิจกรรมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้าบ้านโนนสมบูรณ์ ตาบล
ไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 25,000,000 บาท โครงการ
ชลประทานสุรินทร์เป็นหน่วยดาเนินการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ตาบลไพรขลา อาเภอชุม
พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มาจากความต้องการของประชาชนได้เสนอให้มีการพัฒนาเป็น
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและท่องส่งน้าใช้สาหรับการเกษตร ซึ่งบริเวณโครงการจะเป็นเพียง
คลองสาหรับระบายน้าออกเพราะเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อถึงฤดูฝนเท่านั้น แต่ช่วงแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วง พืชผลทางการเกษตรขาดน้า ทาให้เสียหาย หากมีระบบชลประทานที่ดี ก็จะ
สามารถช่วยเรื่องผลผลิตของเกษตรกร ปัจจุบันได้ดาเนินการวางแนวท่อพีวีซี( PVC) ขนาด
40 เซนติเมตร ระยะทาง 3.940 กิโลเมตร เพื่อกระจายน้าไปยัง3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8 และบ้านโพนงาม หมู่ที่ 11 จานวน 400 ครัวเรือน
โดยทาการติดตั้งแหล่งสูบน้าที่ห้วยลาพลับพลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกับ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ โดยการทาการลอกคลองและจัดการต้นไม้
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว และจะดาเนินงานในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 นี้
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2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าโลกของ
ช้าง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.300 กิโลเมตร งบประมาณ 22,000,000
บาท ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงิน สัญญาเริ่ม 30 มกราคม 2562 สิ้นสุดสุญ 9 กรกฎาคม 2562 มี
ผลการดาเนินงานร้อยละ 10แขวงทางหลวงชนบทเป็นหน่วยดาเนินการ โดยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จาก 0.000 –1.130 กิโลเมตร เป็นช่วงที่เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวโลกของช้าง ( Elephant World) ศูนย์คชศึกษา และช่วงที่ 2 จาก 2.875 – 5.045
กิโลเมตร เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวคชอาณาจักร สุรินทร์จากการดาเนินงานไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องด้วยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการถนนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
การสร้างถนนลาดยางจึงตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในพื้นที่ได้มากที่สุด
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3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรม อบรมเยาวชนนักเล่าเรื่อง “ย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน”เป้าหมาย 200 คน
(2 รุ่นๆละ 100 คน) หลักสูตร 4 วัน (รุ่นละ 2 วัน) ซึ่งในแต่ละรุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น
จังหวัดละ 50 คน โดยกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดได้เข้าไปสังเกตการณ์ คือกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการและนักเรียนที่โรงเรียนภายในพื้นที่จัดส่งให้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
กิจกรรมอบรมเยาวชนนักเล่าเรื่องย้อนรอยเส้นทางชัยวรมัน มีความประสงค์จะให้
เยาวชนที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัคร มัคคุเทศก์น้อย ที่จะแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี
หลักสูตร วัดผลความรู้ของเยาวชนที่เข้าอบรม โดยการใช้การทดสอบวัดความรู้ pre-test
แต่เนื่องด้วยอายุของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นห่างกันเป็นจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถวัดผล
ได้ ทางโครงการจึงเน้นการป้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงกันและทาการวัดผลโดยการจับคู่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้นาเสนอและแนะนาท้องถิ่นของตน เพื่อเป็นการวัดผลความรู้และ
การกล้าแสดงออกของผู้เข้าร่วมโครงการ การวัดผลจะวัดในแต่ละวัน ที่ดาเนินโครงการ
แล้วทาการสรุปให้คะแนน
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ก็จะเข้าสู่การลงพื้นที่ดาเนินการภายในแหล่งท่องเที่ยวของ
ตน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาทักษะต่างๆ การแสดงออก การนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนอีกด้วย
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รายงานผลการดาเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นผู้ดาเนินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร ซึ่งมีทั้งหมด 9 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมย่อยที่1 – 8 จะเป็นการจัดทานวัตกรรมเกี่ยวกับ
เครื่องจักรสาหรับกระบวนการผลิตไหม และกิจกรรมย่อยที่ 9 เป็นนวัตกรรมด้านการขาย ซึ่ง
กิจกรรมที่นาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพคือ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่
กิจกรรมย่อยที่ 1 – 8 ดังนี้
1) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการสาวไหม
2) การพัฒนาเรื่องจักรสาหรับการค้นหูกเส้นไหม
3) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการควบเกลียวเส้นไหม
4) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการตีเกลียวเส้นไหม
5) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
6) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการกรอไหม
7) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
8) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม
โดยทาการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตที่กลุ่มกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยบง ตาบลห้วยบง อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการละ 3 – 5 คน เป็นการเปรียบเทียบการผลิต
แบบดั้งเดิมกับแบบที่ใช้นวัตกรรมการผลิตไหมซึ่งออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา สรุปผลได้ ดังนี้
แบบเดิม

แบบใหม่

1. กระบวนการสาวไหม
1.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการสาวไหมแบบเดิม 1.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการสาวไหมด้วย
ของผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 คน ดาเนินการเก็บข้อมูลจานวน เครื่องจักรสาหรับการสาวไหมของผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 คน
10 ครั้ง/คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความยาวเส้นไหมเท่ากับ
ดาเนินการเก็บข้อมูลจานวน 10 ครั้ง/คนพบว่ามีค่าเฉลี่ยของ
123.40 เมตร/นาที
ความยาวเส้นไหมเท่ากับ 322.45 เมตร/นาที
ดังนั้น กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการสาวไหม
1.2 คุณภาพเส้นไหมของกระบวนการสาวไหมแบบเดิพบว่
ม า
เท่ากับ 199.05 เมตร หรือคิดเป็น 161.30 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ย
1.2 คุณภาพเส้นไหมของกระบวนการสาวไหมด้วยเครื่องจักร
- ขนาดอยู่ที่ 174.55 ดีเนียร์(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ขนาดอยู่ที่ 174.45 ดีเนียร์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.93)
11.00)
- ความเหนียว 4.08 กรัม/ดีเนียร์(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ความเหนียว 3.21 กรัม/ดีเนียร์(ค่าเบี่ยงเบน
0.31)
มาตรฐาน 0.33)
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แบบเดิม
- การยืดตัว 16.10 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แบบใหม่
- การยืดตัว 14.19 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.61)
2.93)
ดังนั้น คุณภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการสาวไหม
1.3 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม เส้นไหมมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีกว่าการผลิตแบบ
โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทางาน ดั้งเดิม
มากที่สุดเพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ
1.3 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม
3.68 อยู่ในระดับมีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทางาน
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
มากที่สุดเพื่อ หาค่าดัชนีความไม่ปกติ โดยการใช้เครื่องจักร
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
สาหรับการสาวไหม มีค่าเท่ากับ 1.93 อยู่ในระดับมีปัญหา
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
เล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการ
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
สาวไหมมีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.75
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที

2. กระบวนการตีเกลียวเส้นไหม
2.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการตีเกลียว เส้น
ไหม แบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 คน พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้นไหมมีความยาวเส้นไหม
เฉลี่ย 21.90 เมตร/นาที

2.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการตี
เกลียวเส้นไหมโดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่
ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.43อยู่ในระดับมีปัญหามากขึ้น
จะรับไม่ได้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที

2.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการสาวไหมด้วยด้วย
เครื่องจักรสาหรับตีเกลียวเส้นไหม ของผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3
คน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้นไหมมีความยาวเส้นไหม
เฉลี่ย 92.47 เมตร/นาที
ดังนั้น กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ
กระบวนการตีเกลียวเส้นไหม เท่ากับ 70.57 เมตร/นาที
หรือคิดเป็น 322.24 เปอร์เซ็นต์
2.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสาวไหม
โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการ
ทางานมากที่สุดเพื่อ หาค่าดัชนีความไม่ปกติ โดยการใช้
เครื่องจักรสาหรับการตีเกลียว มีค่าเท่ากับ 1.98
อยู่ในระดับมีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับ
การตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.45

3. กระบวนการควบเกลียวเส้นไหม
3.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการควบเกลียวเส้น
3.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการควบเกลียวเส้น
ไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 คน พบว่า
ไหม ด้วยเครื่องจักรสาหรับควบเกลียวเส้นไหม ของ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบเกลียวเส้นไหม มีความยาวเส้น
ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีเกลียวเส้น
ไหมเฉลี่ย 18.80 เมตร/นาที
ไหมมีความยาวเส้นไหมเฉลี่ย 64.83 เมตร/นาที
ดังนั้น กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม)
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แบบเดิม

3.2 คุณภาพจานวนเกลียวเส้นไหมได้จากอุปกรณ์ควบ
เกลียวเส้นไหมแบบเดิม ค่าเฉลี่ย 305.13 เกลียว/เมตร (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.92)

3.3 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการควบ
เกลียวเส้นไหม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่
ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 2.98 อยู่ในระดับต้องเอาใจไส่
ระมัดระวัง
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที

แบบใหม่
ของกระบวนการควบเกลียวเส้นไหมเท่ากับ 46.03
เมตร/นาที หรือคิดเป็น 244.84 เปอร์เซ็นต์
3.2 คุณภาพจานวนเกลียวเส้นไหมได้จากเครื่องจักรสาหรับ
การควบเกลียวเส้นไหมค่าเฉลี่ย 312 เกลียว/เมตร(ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.50)
ดังนั้น คุณภาพที่ได้แบบเดิมและเครื่องจักรสาหรับการ
ควบเกลียวเส้นไหม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 300400 เกลียว/เมตร แต่การควบเกลียวเส้นไหมด้วย
เครื่องจักรสาหรับการควบเกลียวเส้นไหม มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่าซึ่งหมายถึงเส้นไหม มีความแตกต่าง
กันน้อยกว่า
3.3 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการควบ
เกลียวเส้นไหม ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่
มีความเจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ
ไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.65 อยู่ในระดับมีปัญหา
เล็กน้อยพอทนได้
ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการ
ตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.33

4. กระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
4.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการเตรียมเส้น
4.1 ข้อมูลด้านกาลังผลิตของกระบวนการเตรียมเส้นไหม
ไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 เพื่อมัดหมี่เส้นไหม ด้วยเครื่องจักรสาหรับการเตรียมเส้นไหม
คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้น เพื่มัดหมี่เส้นไหม ของผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 คน พบว่า
ไหม มีค่าเฉลี่ย 4.46 นาที/1 ไพ ในการเตรียมเส้นไหมเพื่อ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม มี
มัดหมี่เส้นไหม 49 ลา ใช้จานวน 16 ไพ สามารถทอผ้าไหม ค่าเฉลี่ย 3.10 นาที/1 ไพ ในการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้น
ได้ 1 ผืน ซึ่งเวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมเผื่อ ไหม 49 ลา ใช้จานวน 16 ไพ สามารถทอผ้าไหมได้ 1 ผืน ซึ่ง
ให้ได้ผ้า 1 ผืน เท่ากับ 76.16 นาที
เวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมเผื่อให้ได้ผ้า 1 ผืน
เท่ากับ 50.40 นาที
ดังนั้น เวลาการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
ลดลงเท่ากับ 1.36 นาที่/1 ไพ หรือคิดเป็น 43.87
เปอร์เซ็นต์
4.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียม
เส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร
5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่า

4.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมเส้นไหม
เพื่อมัดหมี่เส้นไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5
คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนี
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แบบเดิม
ดัชนีความ ไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.55 มีปัญหามาก
ขึ้นจะรับไม่ได้

แบบใหม่
ความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.95 อยู่ในระดับมีปัญหา
เล็กน้อยพอทนได้
ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการ
ตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.60

หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที
5. กระบวนการค้นหูกเส้นไหม
5.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการค้นหูกเส้นไหมด้วยอุปกรณ์ 5.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการค้นหูกเส้นไหมด้วยอุปกรณ์ค้น
ค้นหูกแบบเดิมของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน มีอัตราการ หูก ด้วยเครื่องจัก ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน มีอัตราการเต้น
เต้นของหัวใจ 97.76 ครั้ง/นาที และใช้พลังงานในการค้นหูก ของหัวใจ 88.40 ครั้ง/นาที และใช้พลังงานในการค้นหูกเส้นไหม
เส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 11.80 แคลอรี
มีค่าเฉลี่ย 8.03 แคลอรี
ดังนั้นการสูญเสียพลังงานที่ลดลงของกระบวนการค้นหูก
เส้นไหม เท่ากับ 3.77 แคลอรี หรือคิดเป็น 46.95 เปอร์เซ็นต์
5.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการค้นหูกเส้นไหม
5.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการค้นหูก ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวด
เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
จากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม
เจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่ปกติ มีค่าเท่ากับ 1.85 อยู่ในระดับมีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับ มีปัญหามากขึ้นจะรับ ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการตี
ไม่ได้
เกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.88
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที

6. กระบวนการกรอเส้นไหม
6.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการเหล่งเส้นไหมด้วยอุปกรณ์
6.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการเหล่งเส้นไหมด้วยอุปกรณ์รอ
รอเส้นไหมแบบเดิมของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน พบว่า
เส้นไหมด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเหล่งเส้นไหมเป็นใจไหมความยาวเฉลี่ย พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเหล่งเส้นไหมเป็นใจไหมความยาว
121.82 เมตร/นาที
เฉลี่ย 190.37 เมตร/นาที
ดังนั้น กาลังผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ
กระบวนการเหล่งเส้นไหมเป็นใจไหมเท่ากับ 68.55 เมตร/
นาที หรือคิดเป็น 56.27 เปอร์เซ็นต์
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แบบเดิม

แบบใหม่

6.2 กาลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหม
แบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงาน
สามารถกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหมความยาวเฉลี่ย
106.20 เมตร/นาที

6.2 กาลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอด
ไหม ด้วยเครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหมความ
ยาวเฉลี่ย 138.70 เมตร/นาที
ดังนั้น กาลังผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ
กระบวนการกรอเส้นไหมจากอักใส่หลอดไหม เท่ากับ
32.50 เมตร/นาที หรือคิดเป็น 30.60 เปอร์เซ็นต์

6.3 กาลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากกงใส่อักไหมด้วย 6.3 กาลังการผลิตของการกรอเส้นไหมจากกงใส่อักไหมด้วย
อุปกรณ์กรอเส้นไหมแบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน อุปกรณ์กรอเส้นไหมด้วยเครื่องจัก ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3
พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกงใส่อักไหมความยาวเฉลี่ย 58.59 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถกงใส่อักไหมความยาวเฉลี่ย
เมตร/นาที
58.59 เมตร/นาที
ดังนั้น กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ความยาวเส้นไหม) ของ
กระบวนการกรอเส้นไหมจากกงใส่อักไหม เท่ากับ 23.96
เมตร/นาที หรือคิดเป็น 40.89 เปอร์เซ็นต์
6.4 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการกรอเส้น
ไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวด
จากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่ปกติ
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.55อยู่ในระดับ มีปัญหามากขึ้นจะรับ
ไม่ได้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที

6.4 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการกรอเส้น
ไหม ด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.78อยู่ในระดับ มีปัญหาเล็กน้อยพอ
ทนได้
ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการ
ตีเกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.77

7. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม
7.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการย้อมสีเส้นไหมแบบเดิม
7.1 การเก็บข้อมูลกระบวนการย้อมสีเส้นไหมด้วยเครื่องจักร
ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยของ
ของน้าหนักเส้นไหมก่อนการย้อมสี 0.73 กิโลกรัม ใช้เวลา น้าหนักเส้นไหมก่อนการย้อมสี 2.10 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย
เฉลี่ย 21.47 นาที เมื่อคิดที่ความต้องการย้อมสีไหม 5
20.57 นาที เมื่อคิดที่ความต้องการย้อมสีไหม 5 กิโลกรัม ใช้
กิโลกรัม ใช้เวลา 149.12 นาที หรือ 2.29 ชั่วโมง
เวลา 49.52 นาที
ดังนั้น เวลาของกระบวนการการย้อมสีเส้นไหมที่ลดลง
เท่ากับ 99.60 นาที หรือคิดเป็น 201.13 เปอร์เซ็นต์
7.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการย้อมสี 7.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการย้อมสีเส้น
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แบบเดิม
เส้นไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความ ไม่
ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.10 อยู่ในระดับ มีปัญหามาก
ขึ้นจะรับไม่ได้

แบบใหม่
ไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือกประชากร 5 คน ที่มีความ
เจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ
แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 1.48 อยู่ในระดับ มีปัญหาเล็กน้อยพอทน
ได้
ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการตี
เกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.62

หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที
8. กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
8.1 การเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
8.1 การเก็บข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหมด้วย
แบบเดิม ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยของเวลา เครื่องจักร ของผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยของเวลา
การทอผ้า 3.58 นาที/ความยาว 1 เซนติเมตร
การทอผ้า 2.33 นาที/ความยาว 1 เซนติเมตร
ดังนั้น เวลาการทอผ้าไหมที่ลดลง เท่ากับ 1.25 เมตร
หรือคิดเป็น 53.65 ปอร์เซ็นต์
8.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหมแบบเดิม โดยสุ่มเลือกประชากร
5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด เพื่อหาค่า
ดัชนีความไม่ปกติแบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับ มี
ปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
หมายเหตุ: ระดับดัชนีความไม่ปกติ Abnormal
(
index, AI)
ถ้า Ai < 0 = ไม่มีปัญหาอะไร
0 < Ai < 2 = มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้
2 < Ai <3 = ต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
3 < Ai <4 = มีปัญหามากขึ้นจะรับไม่ได้
4 < Ai = รับไม่ได้แก้ไขทันที

8.2 แบบสารวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหมด้วยเครื่องจักร โดยสุ่มเลือก
ประชากร 5 คน ที่มีความเจ็บปวดจากการทางานมากที่สุด
เพื่อหาค่าดัชนีความไม่ปกติ แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 2.13 อยู่ใน
ระดับต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง
ดังนั้น ผลสารวจสุขภาพที่ได้จากเครื่องจักรสาหรับการตี
เกลียวเส้นไหม มีปัญหาเรื่องสุขภาพลดลง 1.72

จากข้อมูลการเปรียบเทียบในภาพรวมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้นวัตกรรมเพื่อมาปรับปรุง
เครื่องจักรของแต่ละกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตได้มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ แล
ทาให้ผู้ผลิตเจ็บปวดจากการทางานน้อยลง จากการสอบถาม การใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คนรุ่นใหม่ไ
อยากทาเนื่องจากกรรมวิธีที่ยุ่งยาก และทาให้เกิดความเมื่อยล้าของร่างกายสูง แต่สาหรับผู้สูงวัยที่ยังคงสืบสาน
การผลิตไหมการทอผ้าไหม ก็เพราะทามานานแล้วมีความเคยชิน เมื่อได้นวัตกรรมมาช่วยทาให้มีประสิทธิภาพ
การผลิต และช่วยลดความเจ็บปวดเมื่อยล้าจากการทางาน ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ทาให้คนรุ่นใหม่สน
ที่จะเข้ามาดาเนินการผลิตไหม ทอผ้าไหมมากขึ้น
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ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีการสุ่มประเมินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดทา
แบบสอบถามรูปแบบ CIPP MODEL (สตัฟเฟิลบีม) เป็นกรอบในการประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ โดยมีการสุ่มประเมิน
โครงการ จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร จานวน 8 กิจกรรมย่อย ได้แก่
1) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการสาวไหม
2) การพัฒนาเรื่องจักรสาหรับการค้นหูกเส้นไหม
3) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการควบเกลียวเส้นไหม
4) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการตีเกลียวเส้นไหม
5) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
6) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการกรอไหม
7) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
8) การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม
ผู้ตอบแบบสอบถามคือกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ไหม ทั้ง 4 จังหวัด จากจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ มี
จานวนเท่ากัน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 สุดท้ายคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9
รวมเป็น 110 คน ตามกราฟที่ 1 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกเป็นรายจังหวัด
สุรินทร์
12%
บุรีรัมย์
11%
นครราชสีมา
12%

ชัยภูมิ
65%
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็นเพศชาย 8 คน หรือร้อยละ 7.3 และเพศ
หญิง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7 ตามตารางที่ 1 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 1 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
8
102
110

ร้อยละ
7.3
92.7
100

ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมา อายุ 61 ปีขึ้นไป
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อายุระหว่าง 41- 50 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี กับ ต่ากว่า 20
ปี ลงมา มีจานวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 2 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 2 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ตากว่า 20 ปี ลงมา

1

0.9

20 – 30 ปี

1

0.9

31 – 40 ปี

10

9.1

41- 50 ปี

24

21.8

51 – 60 ปี

46

41.8

61 ปีขึ้นไป

28

25.5

รวม

110

100

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3
รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และมี
การศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9ตามตารางที่ 3 ข้างท้ายนี้
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ตารางที่ 3 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

จานวน (คน)
74

ร้อยละ
67.3

มัธยมศึกษาตอนต้น

19

17.3

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช

16

14.5

อนุปริญญา/ปวส.

1

0.9

110

100

รวม

อาชีพ เกษตรกร จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามตารางที่ 4 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 4 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

เกษตรกร

106

96.4

รับจ้างทัวไป

4

3.6

รวม

110

100

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
2,001 – 5,000 บาท จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 5 ,001 – 10,000
บาท จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 น้อยกว่า 2,000 บาท ลงมา จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
10.9 อยู่ระหว่าง 10 ,001 – 15,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 20 ,001 ขึ้นไป
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 5 ข้างท้ายนี้
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ตารางที่ 5 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

จานวน (คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 2,000 บาท ลงมา

12

10.9

2,001 – 5,000 บาท

47

42.7

5,001 – 10,000 บาท

46

41.8

10,001 – 15,000 บาท

4

3.6

20,001 ขึ้นไป

1

0.9

รวม

110

100

จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้ผลิตไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัย และมีอาชีพหลักคือทาการเกษตร และ
ยังมีรายได้น้อย โดยอยู่ประมาณ 2,001 – 5,000 บาท/เดือน

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
ตารางที 6 ด้านสภาวะแวดล้อม
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านสภาวะแวดล้อม
1.1 โครงการฯ มีการกาหนดเป้าหมาย วิธีการ
ดาเนินการ และระยะเวลาดาเนินการมีความ
เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง
1.2 โครงการฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนก่อนดาเนินการ
1.3 โครงการฯ สอดคล้องกับความต้อง
การและความจาเป็นของประชาชนในพื้นที่
หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ช่วยอานวย
ความสะดวกในการผลิตไหม
รวม

𝐱

S.D.

4.60

0.60

มากที่สุด

1

4.46

0.61

มาก

3

4.59

0.68

มากที่สุด

2

4.55

0.53

มากที่สุด

แปลผล

ระดับที่
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จากตารางที่ 6 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสภาวะแวดล้อมที่มี
ต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์แบบครบวงจร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55
จาก 5 คะแนน (x ̅=4.55, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากที่สุด เกี่ยวกับโครงการที่สามารถกาหนดเป้าหมาย วิธีการดาเนินการ และระยะเวลา
ดาเนินการมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง( x ̅= 4.60, S.D.= 0.60)รองลงมาคือความสอดคล้องกับ
ความต้องการและความจาเป็นของประชาชนในพื้นที่หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ช่วย
อานวยความสะดวกในการผลิตไหม ( x ̅=4.59, S.D. = 0.68) และมีความพึงพอใจระดับมาก ที่
โครงการฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนดาเนินการ (x ̅=4.46, S.D.= 0.61)
ตารางที่ 7 ด้านปัจจัยนาเข้า
ประเด็นการประเมิน
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
2.1 โครงการฯ มีจานวนบุคลากรที่ร่วมดาเนิน
โครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ
2.2 โครงการฯ มีการใช้สถานที่ในการดาเนิน
โครงการที่เหมาะสม
2.3 โครงการฯ มีความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ใน
การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการผลิตไหม
2.4 โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างพอเพียง และเหมาะสม
รวม

𝐱

S.D.

แปลผล

ระดับที่

4.49

0.61

มาก

4

4.55

0.56

มากที่สุด

2

4.55

0.65

มากที่สุด

2

4.58

0.66

มากที่สุด

1

4.54

0.50

มากที่สุด

จากตารางที่ 7พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนาเข้าโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 จาก 5
คะแนน(x ̅=4.54, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากที่สุด เกี่ยวกับโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียงและเหมาะสม
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 คะแนน (x ̅= 4.58, S.D.= 0.66)รองลงมา คือความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ใน
การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการผลิตไหม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( x ̅=4.55, S.D. = 0.56)
และมีการใช้สถานที่ในการดาเนินโครงการที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน
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(x ̅=4.55,S.D. = 0.56) และพึงพอใจระดับมากที่โครงการฯ มีจานวนบุคลากรที่ร่วมดาเนิน
โครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 คะแนน(x ̅=4.49, S.D.= 0.61)
ตารางที่ 8 ด้านกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
3. ด้านกระบวนการ
3.1 โครงการฯ มีการกาหนดแนวทาง
รูปแบบและกระบวนการดาเนินงานที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน
3.2 โครงการฯ มีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบและเป็นขั้นตอน
3.3 มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้
รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการฯ แก่ประชาชน
ในพื้นที่
3.4 โครงการฯ มีการกาหนดกิจกรรมการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตไหม ที่สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
3.5 โครงการฯ มีการดาเนินงานเป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรม
รวม

𝐱

S.D.

4.54

0.64

มากที่สุด

4

4.56

0.61

มากที่สุด

2

4.55

0.58

มากที่สุด

3

4.63

0.59

มากที่สุด

1

4.54

0.64

มากที่สุด

4

4.56

0.48

มากที่สุด

แปลผล

ระดับที่

จากตางที่ 8 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน จาก 5 คะแนน
(x ̅=4.56, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยให้คะแนนมากที่สุดในเรื่องของโครงการฯ มีการกาหนดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การผลิตไหม ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 คะแนน ( x ̅=
4.63, S.D.= 0.59) รองลงมา คือ โครงการฯ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 คะแนน ( x ̅=4.56, S.D. = 0.61) มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้
รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน ( x ̅=4.55,
S.D. = 0.58) สุดท้ายคือโครงการฯ มีการกาหนดแนวทาง รูปแบบและกระบวนการดาเนินงานที่
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เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีการดาเนินงานเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรมผล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ที่ 5.54 คะแนน (x ̅=4.54, S.D.= 0.64)
ตารางที่ 9 ด้านการผลผลิต
ประเด็นการประเมิน
4. ด้านผลผลิต
4.1 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถปรับ
เปลี่ยนท่าทางการทางานของผู้ปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
4.2 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดความ
เมื่อยล้า ลดอาการปวดหลัง ลดอาการปวดเอว
ของผู้ปฏิบัติงาน
4.3 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดการใช้
พลังงานจากการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
4.4 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไหม
4.5 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตเส้น
ไหมและผ้าไหมที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งคุณภาพและปริมาณ
4.6 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประชานชนผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น
4.7 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตผ้า
ไหมได้จานวนที่มากขึ้น ขณะที่ใช้เวลาการผลิต
เท่าเดิม
4.8 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดเวลา
การผลิตให้น้อยลง
74.9 นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถเชิญชวน
คนรุ่นใหม่ให้มาร่วมสืบสานการผลิตผ้าไหมได้
มากขึ้น
4.10 ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมการผลิตไหม
รวม

𝐱

S.D.

4.55

0.61

มากที่สุด

9

4.57

0.61

มากที่สุด

7

4.64

0.70

มากที่สุด

2

4.62

0.54

มากที่สุด

3

4.62

0.57

มากที่สุด

3

4.55

0.56

มากที่สุด

9

4.61

0.57

มากที่สุด

5

4.59

0.59

มากที่สุด

6

4.57

0.58

มากที่สุด

7

4.65

0.560

มากที่สุด

1

4.59

0.43

มากที่สุด

แปลผล

ระดับที่
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จากตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.59 คะแนน จาก 5 คะแนน
(x ̅=4.59, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมการผลิตไหม อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 คะแนน (x ̅= 4.65, S.D.=
0.56) รองลงมา คือ นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดการใช้พลังงานจากการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 คะแนน (x ̅=4.64, S.D. = 0.70) นวัตกรรมการผลิตไหม
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไหม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน ( x ̅=4.62,
S.D. = 0.54) นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งคุณภาพและปริมาณ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 คะแนน (x ̅=4.62, S.D. = 0.57)
นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถผลิตผ้าไหมได้จานวนที่มากขึ้น ขณะที่ใช้เวลาการผลิตเท่าเดิม
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 คะแนน (x ̅=4.61, S.D. = 0.57) นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถลดเวลา
การผลิตให้น้อยลง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 คะแนน (x ̅=4.59, S.D.= 0.59) นวัตกรรมการผลิต
ไหม สามารถลดความเมื่อยล้า ลดอาการปวดหลัง ลดอาการปวดเอวของผู้ปฏิบัติงาน คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คะแนน (x ̅=4.57, S.D.= 0.61) การผลิตไหม สามารถเชิญชวน คนรุ่นใหม่ให้
มาร่วมสืบสานการผลิตผ้าไหมได้มากขึ้น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คะแนน (x ̅=4.57, S.D.= 0.58)
นวัตกรรมการผลิตไหม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชานชนผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.55คะแนน (x ̅=4.55, S.D.= 0.56) และท้ายสุดนวัตกรรมการผลิตไหม สามารถ
ปรับเปลี่ยนท่าทางการทางานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 คะแนน
(x ̅=4.55, S.D.= 0.61)
สรุปการประเมินผลโครงการในภาพรวม
สรุปการประเมินผลโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 110
คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 92.7 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ67.3 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 96.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 41.8 และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดาเนินการจังหวัดชัยภูมิ
ร้อยละ 65.5
จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โครงการฯ มีการกาหนด
เป้าหมายวิธีการดาเนินการ และระยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้จริงในระดับมาก
ที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.60 คะแนน โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง และ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.58 คะแนน โครงการฯ มีการกาหนดกิจกรรมการ
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พัฒนานวัตกรรมการผลิตไหม ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุด
คะแนนอยู่ที่ 4.63 คะแนน ประชาชนผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการผลิตไหมใน
ระดับมากที่สุด คะแนนอยู่ที่ 4.65 คะแนน เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการ
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรม
หลัก การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
แบบครบวงจร สามารถตอบสนองให้กับผู้ผลิตไหมได้ตรงจุด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเป็นส่วนใหญ่ และสมควรที่จะสนับสนุนโครงการต่อไป
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลักที่ 3พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 333 คน จาก 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จานวน 153 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 จังหวัดสุรินทร์ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7
กราฟที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกเป็นรายจังหวัด
สุรินทร์
4%
บุรีรัมย์
15%

ชัยภูมิ
31%
นครราชสีมา
50%

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 333 คน แบ่งเป็นเพศชาย 110 คน หรือร้อยละ 33 และ
เพศหญิง 223 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ตามตารางที่ 10 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 10 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
223
67.00
หญิง
110
33.00
รวม
333
100
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จาแนกตามความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูล/ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจ
จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกร จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ
36.0 เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 เป็นผู้ประกอบการ
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอื่นๆจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามตารางที่ 11 ข้าง
ท้ายนี้
ตารางที่ 11 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความสัมพันธ์ของผู้ให้
ข้อมูล
ความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูล

จานวน (คน)

ร้อยละ

เป็นกลุ่มเกษตรกร

120

36.0

เป็นกลุ่มวิสาหกิจ

179

53.8

เป็นผู้ประกอบการ

10

3.0

20

6.0

อื่นๆ

4

1.2

รวม

333

100.0

เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือระหว่าง
51-60 ปี จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 อายุระหว่าง 61 ปีขึ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.1 อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอายุต่ากว่า 20 ปีลงมา มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3ตามตาราง
ที่ 12 ข้างท้ายนี้

รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 99

ตารางที่ 12 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน(คน)

ร้อยละ

ตากว่า 20 ปีลงมา

1

0.3

20-30 ปี

10

3.0

31-40 ปี

37

11.1

41-50 ปี

120

36.0

51-60 ปี

108

32.4

61 ปีขึ้นไป

57

17.1

รวม

333

100.0

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3
รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.6 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอื่นๆ จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามตารางที่ 13 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 13 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน(คน)

ร้อยละ

ประถมศึกษา

141

42.3

มัธยมศึกษาตอนต้น

42

12.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

99

29.7

อนุปริญญา/ปวส.

8

2.4

ปริญญาตรี

28

8.4

สูงกว่าปริญญาตรี

12

3.6

อืนๆ
รวม

3
333

0.9
100.0
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อาชีพ ส่วนใหญ่ทาการเกษตร มีจานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 รองลงมารับจ้าง
ทั่วไป จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และรับราชการและค้าขาย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
2.4 และอื่นๆ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และเป็นนักธุรกิจ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
ตามตารางที่ 14 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 14 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพการทางาน
สถานภาพการทางาน

จานวน(คน)

ร้อยละ

ทาการเกษตร

292

87.7

รับราชการ

8

2.4

รับจ้างทัวไป

16

4.8

เป็นนักธุรกิจ

2

0.6

ค้าขาย

8

2.4

อืนๆ

7

2.1

รวม

333

100.0

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู2,001-5,000
่ระหว่าง
บาท จานวน107 คน คิดเป็นร้อยละ32.1 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่
2,000า บาทลงมา จานวน
76 คน
คิดเป็นร้อยละ22.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่า10,001-15,000
ง
บาท จานวน59 คน คิดเป็นร้อยละ17.7 อยู่
ระหว่าง5,001-10,000 บาท จานวน56 คน คิดเป็นร้อยละ
16.8 อยู่ระหว่าง20,001 บาทขึ้นไป จานวน
22 คน คิดเป็น
ร้อยละ6.6 อยู่ระหว่าง15,001-20,000 บาท จานวน13 คน คิดเป็นร้อยละ
3.9 ตามตารางที15่ ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 15 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

จานวน(คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 2,000 บาทลงมา

76

22.8

2,001-5,000 บาท

107

32.1

5,001-10,000 บาท

56

16.8

10,001-15,000 บาท

59

17.7

15,001-20,000 บาท

13

3.9

20,001 บาทขึ้นไป

22

6.6

รวม

333

100.0
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ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัย
กลางคน ระหว่าง 41-50 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
ตารางที่ 16 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม
𝐱
ประเด็นการประเมิน
S.D. แปลผล
1. ด้านบริบท
1.1 เป็นโครงการที่ตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรง 4.12
0.65
มาก
จุด
1.2 เป็นโครงการที่ท่านมีส่วนร่วมแสดงความ
4.08
0.65
มาก
คิดเห็น
รวม
4.10
0.54
มาก

ระดับที่
1
2

จากตารางที่ 16 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อมต่อโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน (x ̅=4.10,S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจมาก ที่โครงการตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่
4.12 คะแนน ( x ̅=4.12,S.D.=0.65) ตามมาด้วย เป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.08 คะแนน (x ̅=4.08,S.D.=0.65)
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนาเข้า
𝐱
ประเด็นการประเมิน
S.D.
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการมีการทางานเป็น 4.30
0.60
ทีม
2.2 เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวัสดุ
4.93
0.73
อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงาน
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการมีความรู้
4.38
0.65
ความสามารถในการดาเนินโครงการ
รวม
4.25
0.89

แปลผล

ระดับที่

มาก

2

มาก

3

มาก

1

มาก
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จากตารางที่ 17 ผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนาเข้าต่อโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มีความในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.25
คะแนน ( x ̅=4.25,S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เป็น
โครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการมีความรู้ความสามารถในการดาเนินโครงการ มีค่าคะแนน
อยู่ที่ 4.38 คะแนน ( x ̅=4.38,S.D.=0.65) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้
ดาเนินโครงการมีการทางานเป็นทีมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.30 คะแนน ( x ̅=4.30,S.D.=0.60) อยู่ใน
ระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ แรงงานมีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.93 คะแนน (x ̅=3.93,S.D.=0.73) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
3.ด้านกระบวนการ
3.1 มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
3.2 ระยะเวลาสาหรับการเตรียมความพร้อม
โครงการ มีความเหมาะสม
3.3 มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนิน
โครงการไว้อย่างชัดเจน
3.4 มีการกาหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการ
โดยท่านมีส่วนร่วม
3.5 มีระบบติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินโครงการ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
รวม

𝐱

4.24
3.96
4.12
3.97
4.12
4.10

S.D.

แปลผล

ระดับที่

0.63

4
มาก

1

0.68

3
มาก

5

0.64

4
มาก

2

0.67

3
มาก

4

0.63

4
มาก

2

0.66

มาก

จากตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน (x ̅=4.10,S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.24 คะแนน( x ̅=4.24,S.D.=0.63) อยู่ในระดับมาก รองลงมามีการ
มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการไว้อย่างชัดเจนมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน
(x ̅=4.12,S.D.=0.64) อยู่ในระดับมาก เท่ากับมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดาเนิน
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โครงการ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน (x ̅=4.12,S.D.=0.63)
อยู่ในระดับมาก และมีการกาหนดกลไกและวิธีการบริหารโครงการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมมี
ค่าคะแนนอยู่ที่ 3.97 คะแนน ( x ̅=3.97,S.D.=0.67) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือระยะเวลาสาหรับการเตรียมความพร้อมโครงการมีความเหมาะสมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.96
คะแนน (x ̅=3.96,S.D.=0.68) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต
ประเด็นการประเมิน

𝐱

4. ด้านผลผลิต
4.1 ผลผลิตด้านการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ เช่น สินค้าทางการ
เกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
4.17
4.2 ผลผลิตด้านการพัฒนาการเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
4.12
4.3 มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนาไปใช้ในการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริม
3.3 มีการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน 4.16
4.4 ลดการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิม และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.10
4.5 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาชุมชนของ
ท่านได้
4.12
4.6 เห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทาการ
เกษตร
4.28
4.7 ผลผลิตทางการเกษตรโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4.27
4.8 ผลผลิตทางการเกษตรจากเทคโนโลยีทาให้คนรุ่นหลังหันมา
สนใจการทาการเกษตรมากขึ้น
44.17
4.9 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจในโครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
44.16
4.10 มีความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
44.43
รวม
4.23

S.D. แปลผล

ระดับที่
4
4

0.65
4
4
0.65
4
0.71
4
0.66
4
0.64
4
0.59
4
4
0.58
0.57
0.63
0.58
0.56
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จากตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ที่
4.23 คะแนน ( x ̅=4.23,S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ประชาชนมีความพึงพอใจในผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.43 คะแนน (x ̅=4.43,S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ประชาชนเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทาการเกษตร มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.28 คะแนน
(x ̅=4.28,S.D.=0.59) อยู่ในระดับมาก และผลผลิตทางการเกษตรโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.27 คะแนน ( x ̅=4.27,S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก และ
ผลผลิตเช่นสินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.17 คะแนน
(x ̅=4.17,S.D.=0.65) อยู่ในระดับมาก เท่ากับผลผลิตทางการเกษตรจากเทคโนโลยีทาให้คนรุ่น
หลังหันมาสนใจการทาการเกษตรมากขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.17 คะแนน ( x ̅=4.17,S.D.=0.57) อยู่
ในระดับมาก และประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนาไปใช้ในการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริมมีค่า
คะแนนอยู่ที่ 4.16 คะแนน ( x ̅=4.16,S.D.=0.71) อยู่ในระดับมาก เท่ากับประชาชนสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจในโครงการ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.16 คะแนน
(x ̅=4.16,S.D.=0.63) อยู่ในระดับมาก และผลผลิต ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน ( x ̅=4.12,S.D.=0.65)
อยู่ในระดับมาก เท่ากับประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาชุมชนของตนได้มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 4.12 คะแนน (x ̅=4.12,S.D.=0.64) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ประชาชนลดการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมและมีรายได้เพิ่มขึ้นมีค่าคะแนนอยู่ที่ 4.10 คะแนน
(x ̅=4.10,S.D.=0.66) อยู่ในระดับมาก
สรุปการประเมินโครงการในภาพรวม
สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
พบว่าผู้ตอบแบบสารวจส่วนมากเป็นหญิงจานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0มีอายุระหว่าง 4150 ปี มากที่สุด จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา โดยมีจานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3โดยทาการเกษตรจานวน 292 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.7มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ
32.1 เป็นกลุ่มวิสาหกิจ จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และส่วนใหญ่มาจากจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
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แบบสอบถาม พบว่า โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ เป็น
โครงการที่ตอบสนอง/แก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 คะแนน เป็น
โครงการที่เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินโครงการมีความรู้ความสามารถในการดาเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.38 คะแนน มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ผลผลิตของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
4.43 คะแนน เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน
(innovationcluster) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปร
รูปแบบครบวงจรและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม ARCodeตามอัตลักษณ์
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ สามารถตอบสนองให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงจุด ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนโครงการต่อไป
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลัก ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs
ในเขตนครชัยบุรินทร์ จานวน 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1) รับสมัครและสรรหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ต้องการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและอาหารในเขตนครชัยบุรินทร์
2) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และ
เกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตภัณฑ์อาหาร
3) ลงพื้นที่ดูความเป็นไปได้และประเมินโครงการกับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันหลักและสถาบันเครือข่าย
4) วิเคราะห์ปัญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารพร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางแก้ไข
5) ร่วมแก้ไขในลักษณะ on site solving ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ จนสามารถ
ยื่น ขอเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ และสรุปผลการดาเนินโครงการ

รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 หน้า 106

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน จาก 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 จังหวัดสุรินทร์ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5
กราฟที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกเป็นรายจังหวัด
สุรินทร์
8%
บุรีรัมย์
20%

ชัยภูมิ
16%
นครราชสีมา
56%

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย 72 คน หรือร้อยละ 36 และ
เพศหญิง 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ตามตารางที่ 20 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 20 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
72
128
200

ร้อยละ
36.0
64.0
100

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี จานวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อายุระหว่าง 51-60 ปี
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุ
61 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.5 ตามตารางที่ 21 ข้างท้ายนี้
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ตารางที่ 21 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ตากว่า 20 ปี ลงมา

1

0.9

20 – 30 ปี

1

0.9

31 – 40 ปี

10

9.1

41- 50 ปี

24

21.8

51 – 60 ปี

46

41.8

61 ปีขึ้นไป

28

25.5

รวม

110

100

จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 57 คน คิดเ
ร้อยละ 28.5 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึก
ตอนต้น จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 แ
มีการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามตารางที่ 22 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 22 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ประถมศึกษา

18

9.0

มัธยมศึกษาตอนต้น

22

11.0

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

57

28.5

อนุปริญญา/ปวส.

23

11.5

ปริญญาตรี

73

36.5

สูงกว่าปริญญาตรี

7

3.5

รวม

200

100.0
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เมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาอยู่ระหว่าง
10,001 – 15,000 บาท จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อยู่ระหว่าง 20,001 บาทขึ้นไป จานวน
30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท บาท จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
5.5 อยู่ระหว่าง 2,001 - 5,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และน้อยกว่า 2,000 บาทลง
มา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามตารางที่ 23 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 23 ร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

จานวน(คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 2,000 บาทลงมา

5

2.5

2,001-5,000 บาท

44

22.0

5,001-10,000 บาท

11

5.5

10,001-15,000 บาท

99

49.5

15,001-20,000 บาท

11

5.5

20,001 บาทขึ้นไป

30

15.0

รวม

200

100.0

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร
แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์
ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านสภาวะแวดล้อม
1.1 การดาเนินโครงการสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน
1.2 วิธีการดาเนินงาน และระยะเวลาใน
ดาเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง
รวม

𝐱

S.D.

แปลผล

ระดับที่

4.38

0.57

มาก

1

4.34

0.62

4.36

0.54

2
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จากตารางที่ 24ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อมต่อ
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขต
นครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน ( x ̅= 4.36, S.D. =
0.54) จาก 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดาเนิน
โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38
คะแนน ( x ̅= 4.38, S.D.= 0.57) อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ วิธีการดาเนินงานและ
ระยะเวลาในดาเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 คะแนน
(x ̅=4.34, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 25 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนาเข้า
ประเด็นการประเมิน
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
2.1เจ้าหน้าที่ดาเนินโครงการ มีความเหมาะสม
และเพียงพอ
2.2 งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
เพียงพอ และเหมาะสมในการดาเนินโครงการ
2.3 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และให้
คาแนะนาได้อย่างเหมาะสม
2.4 สถานที่ในการดาเนินโครงการมีความ
เหมาะสม
2.5 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
รวม

𝐱

S.D.

แปลผล

ระดับที่

4.39

0.60

มาก

2

4.33

0.69

มาก

5

4.40

0.59

มาก

1

4.38

0.56

มาก

4

4.39

0.56

มาก

2

4.42

0.70

จากตารางที่ 25 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยนาเข้าต่อโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการ
จัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 คะแนน( x ̅ = 4.42 , S.D. = 0.07)จาก
5 คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้และให้คาแนะนาได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 คะแนน ( x ̅ = 4.40, S.D. = 59)
อยู่ในระดับมากรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ดาเนินโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ คะแนน
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เฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คะแนน ( x ̅ = 4.39 , S.D. = 0.60)อยู่ในระดับมาก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ใน
การดาเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คะแนน ( x ̅ = 4.39 ,
S.D. = 0.56) สถานที่ในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 คะแนน ( x ̅
= 4.38 , S.D. = 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
เพียงพอ และเหมาะสมในการดาเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน ( x ̅ = 4.33, S.D. =
0.69) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 26 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
3. ด้านกระบวนการ
3.1 การติดตามกากับดูแลการดาเนินโครงการ
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดทุกระยะ
3.2 การวางแผนดาเนินโครงการ มีความเหมาะสม
3.3 การดาเนินโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
โครงการทุกกิจกรรม
3.4 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนก่อนดาเนินโครงการ
3.5 การดาเนินโครงการมีการวิเคราะห์ผลอย่าง
ต่อเนื่อง
รวม

𝐱

S.D. แปลผล

ระดับที่

4.27

0.64

มาก

5

4.36
4.41

0.63
0.60

มาก
มาก

2
1

4.34

0.66

มาก

3

4.33

0.65

มาก

4

4.34

0.66

จากตารางที่ 26 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการต่อโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการ
จัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ..... คะแนน( x ̅=4.34, S.D. = 0.66)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดาเนินโครงการเป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในโครงการทุกกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 คะแนน( x ̅ = 4.41, S.D. = 0.60) จาก 5
คะแนน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การวางแผนดาเนินโครงการมีความเหมาะสม คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน (x ̅ = 4.36, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนก่อนดาเนินโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 คะแนน( x ̅ = 4.34, S.D. =
0.66) อยู่ในระดับมาก การดาเนินโครงการมีการวิเคราะห์ผลอย่างต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33
คะแนน(x ̅= 4.33, S.D. = 0.65)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดตามกากับดูแลการดาเนิน
โครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดทุกระยะ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 คะแนน( x ̅ = 4.27, S.D. =
0.64) อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต
ประเด็นการประเมิน
4. ด้านผลผลิต
4.1 ท่านได้รับความรู้จากการดาเนินโครงการมาก
น้องเพียงใด
4.2 ท่านจะนาความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนา
สินค้าเกษตรและอาหารของท่านมากน้อยเพียงใด
4.3 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
มากน้อยเพียงใด
4.4 ท่านสามารถนาความรู้ ไปพัฒนาสินค้าเกษตร
และอาหารได้อย่างต่อเนื่อง
4.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด
4.6 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ใช้กับสินค้าของท่านมากน้อยเพียงใด
4.7 โครงการสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้
4.8 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารมากขึ้นมากน้อยเพียงใด
รวม

𝐱

S.D.

แปลผล

4.27

0.60

มาก

7

4.23

0.61

มาก

8

4.35

0.65

มาก

3

4.30

0.69

มาก

6

4.36

0.69

มาก

2

4.36

0.67

มาก

1

4.35

0.66

มาก

4

4.33

0.69

มาก

5

4.32

0.52

ระดับที่

จากตารางที่ 27 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตต่อโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการ
จัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 คะแนน( x ̅= 4.32, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนาความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปใช้กับสินค้าของท่านมากน้อยเพียงใด ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
4.36 คะแนน (x ̅ = 4.36, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากรองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
มากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คะแนน ( x ̅= 4.36S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ถัดไป
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใดคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.35 คะแนน( x ̅ = 4.35, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก โครงการสามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 คะแนน( x ̅ = 4.35,
S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสินค้า
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เกษตรและอาหารมากขึ้นมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 คะแนน( x ̅= 4.33, S.D. = 0.69)
อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนาความรู้ไปพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่าง
ต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 คะแนน( x ̅=4.30, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าได้รับความรู้จากการดาเนินโครงการมากน้องเพียงใดคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27
คะแนน(x ̅= 4.27, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถนา
ความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของท่านมากน้อยเพียงใด คะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.23 คะแนน(x ̅= 4.23, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก
สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม
สรุปการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 200 คน ส่วนมาก
เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.0 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 33.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 36.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 49.5
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 48.0 และผู้ประกอบการ ร้อยละ 46.0 และส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ดาเนิน
โครงการจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 56.0
จากระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การดาเนินโครงการ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมาก มาก ( x ̅ = 4.38,
S.D.= 0.57) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนาได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
(x ̅ = 4.40, S.D. = 59) การดาเนินโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการทุกกิจกรรม อยู่ใน
ระดับมาก (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.60) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( x ̅= 4.30 S.D. =
0.65) เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ในเขตนครชัยบุรินทร์ สามารถตอบสนองให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงจุด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ จึงสมควรที่จะ
สนับสนุนโครงการต่อไป
หมายเหตุ : คะแนน ค่าเฉลี่ย x ̅
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ยิ่งน้อยแสดงว่าค่าใกล้เคียงกับมาตรฐาน
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