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รายงานการประชุมคณะทางานติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ผ่านระบบ Video Conference
ครั้งที่ 1/ 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครรราชสีมา (ชั้น 1)
*****************
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายชรินทร์ ทองสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
3. นางวันเพ็ญ อาพาส
คลังจังหวัดนครราชสีมา
4. นางสุดาใจ โล่วนิชชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
5. นางกรคณา ลืออดุลย์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
6. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
7. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
8. นายธนะสิทธิ์ ศรีคาภา
9. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
จังหวัดบุรีรัมย์
10. นายไชยวัฒน์ จันถิระพงศ์
11. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
12. นางสาวกรรณิการ์ พรรณวงศ์
13. พ.อ.อ.วินัย ปรากฎมาก
14. นายอธิปไตย กว้างขวาง
จังหวัดสุรินทร์
15. นายสันทัด แสนทอง
16. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
17. นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม
18. นายทนงศักดิ์ บูรณ์เจริญ
19. นางสาวบุญยานุช บังคะดารา

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
แทน คลังจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
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ส่วนกลาง
20. นายสาครินทร์ จาปา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
3. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
4. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
5. นายสมภาร เสี่ยงบุญ บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์

2. นางสาวอรุณี ชาญหัด
3. นางสาวโชติรส มีอานาจ
4. นางสาวทองคา รักวงษ์
5. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ
6. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
7. นางสาวสุภิณญา อิมพิมพ์
8. นางปริศนา แนมขุนทด
9. นายจักรกฤษ เสียงดัง
10. นายณัฐวิทธ์ คูณขุนทด
11. นายเฉลิมพันธ์ ดวงดาว
12. นางศรีสมัย โชติวนิช
13. นางสาวสุมินตรา จุลท่าหว้า
14. นางอมรรัตน์ พวงพรหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าสื่อสาร สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เลขานุการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง หัวหน้าคณะทางานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายชรินทร์ ทองสุข
หัวหน้าคณะทางาน

การประชุมคณะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2565 กระผมนายชรินทร์
ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทางานและ
ได้เชิญคณะทางานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน 4 จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference
ซึ่งแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน ร่วมอีก 3 จังหวัด เป็นปีแรกที่มี
การแต่งตั้งคณะทางานแต่ละจังหวัด เนื่องจากปีผ่านๆ มาได้มีคณะทางานเพียงคณะเดียวในภาพ
ของกลุ่มจังหวัดฯ สาหรับตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2
พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายเลขา ฯ

- ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ฯ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2564
เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 4 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวม 20 หน้า
หากมีค าหรือ ข้อ ความใด ที ่เ ห็น ว่า คลาดเคลื่ อ นไม่ ต รง กั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ประสงค์จ ะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่ ายเลขานุการ ฯ
ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป ที่ประชุมมีมติที่สาคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบ การร่างแนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และร่ างปฏิ ทิ นการติ ดตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
2. เห็นชอบ การจัดทาเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 2
แบบฟอร์ม ได้แก่ (1) แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บจ.65) (2) แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .........
3. เห็นชอบ กาหนดการสุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2
พฤศจิกายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขา ฯ

3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
โครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปีข องกลุ่ ม จั ง หวัด ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 397,671,600 บาท มีผลการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน
325,589,174.31 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.04 กั น เงิ น เหลื่ อ มปี มี จ านวน
61,830,212.38 บาท
ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 (สิ้นไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จานวน 328,295,348.36 บาท คิดเป็นร้อยละ
84.72 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนี้
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
325,589,174.31 บาท
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 328,295,348.36 บาท
เพิ่มขึ้น
+2,706,174.05 บาท
คิดเป็นร้อยละ
0.83%

ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัด งบที่ได้รับจัดสรร
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวมทั้งสิ้น

121,564,780
118,453,850
121,820,950
32,831,930
3,000,000
397,671,600

เบิกจ่าย

ร้อยละ

80,899,960.56 71.06
113,700,177.53 98.71
115,701,488.10 95.34
16,097,898.25 45.70
1,895,823.92 100
328,295,348.36 84.72

กันเงินเหลื่อมปี เหลือจ่ายพับไป
32,944,188
1,481,848.74
5,657,557.74
19,125,874.50

-

4,261,864.74
2,386,472.53
661,577.88
2,800,974.75
55,892.76

59,209,468.98 10,166,782.66

ประธาน

ที่ยังไม่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 59 ล้านบาทเศษ จังหวัดที่ยังไม่เบิกจ่ายมากที่สุดอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 32 ล้านบาทเศษ รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์จานวน 19
ล้านบาทเศษ ต่อมาก็จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 5.6 ล้านบาทเศษ และท้ายสุดจังหวัดชัยภูมิ
1.4 ล้านบาทเศษ ขอความกรุณาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ในการเร่งรัด
การเบิกจ่ายด้วยนะครับเพราะยังมีงบประมาณที่กันเงินเหลื่อมปีค่อนข้างเยอะอยู่

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
หน.สนจ.บร.

ขอรายงานความคืบหน้าของงบประมาณที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จที่ยังกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5,657,557.74
บาท คื อ โครงการพั ฒนานวั ตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภั ยกลุ่ มนครชั ยบุ ริ นทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์
รายการ แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโครงการชลประทานบุรีรัมย์ อยู่ในขั้นตอน ส่งเอกสารเบิกเรียบร้อยแล้ว

5
นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
จังหวัดนครราชสีมา ยังคงเหลือ โครงการยกระดับขีดความสามารถ
ผู้ช่วยเลขา ฯ
การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัย
นครชั ย บุ ริ น ทร์ งบประมาณ 840,000 บาท โดยมี ส านั ก งานวัฒ นธรรมจังหวัด
นครราชสีมา เป็นหน่วยดาเนินการ ตอนนี้ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอน
จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเบิกครับ
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
จังหวัดสุรินทร์ ยังคงเหลือ อยู่ 3 รายการ คือ โครงการพัฒนานวัตกรรม
ผู้ช่วยเลขา ฯ
เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้า
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์
(1) รายการแก้มลิ งกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ตาบลกระโพ อาเภอ
ท่าตูม จั งหวัดสุ ริ นทร์ คงเหลื อที่ กันเงินไว้ ยังไม่เบิกจ่าย 13,030,457.90 บาท
ตอนนี้ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
(2) รายการ แก้มลิงหนองละเบิก พร้อมอาคารประกอบ ตาบลแกใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 5,000,000 บาท (เป็นเงินยกเลิก) คงเหลือที่กันเงินไว้ยังไม่
เบิกจ่าย 4,909,616.60 บาท มีผลการดาเนินงานอยู่ที่ 90 %
(3) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
นครชั ย บุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมหลั ก การพั ฒ นาการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ คงเหลือที่กันเงินไว้ยังไม่เบิกจ่าย 1,185,800 บาท
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารส่งเบิกคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2564
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ผู้ช่วยเลขา ฯ

จังหวัดชัยภูมิยังคงเหลืออยู่ 2 รายการ คือ (1) โครงการพัฒนานวัตกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ รายการ ก่อสร้างฝายหินทิ้ง
พร้ อมทาระบบส่ ง น้าสถานีสู บน้ าบ้ านโสกหว้ า ตาบลโนนส าราญ อาเภอเมื อ ง
จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่ายจานวน 491,848.74 บาท เป็นงานดาเนินการเอง
ของโครงการชลประทานชัยภูมิ ตอนนี้ไม่สามารถลงพื้นที่ดาเนินการได้เนื่องจากน้า
ในแม่น้าชียังสูงอยู่ รายการนี้จะสามารถเริ่มดาเนินการได้น่าจะช่วงปลายเดือน
มีน าคม คาดการณ์ว่าน้าในแม่ น้าชีจ ะลดแล้ ว จะเข้ าดาเนิน การทั นที ครับ และ
(2) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนคร
ชัยบุรินทร์ รายการ ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกแบบกาหนดเป้าหมายการท่องเที่ยว
กลุ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ (Nakornchaiburin Influencer Fam Trip) ยั ง ไม่
เบิกจ่ายจานวน990,000 บาท รายการนี้สัญญาหมดวันที่ 2 เดือนมีนาคม 2565
ก็จะเบิกเงินงวดสุดท้ายก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ

ประธาน

ไม่ ว่ า จะเป็ น โครงการใดที่ ยั ง คงค้ า งอยู่ ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นขั้ น ตอน ใด
หรือขั้นตอนการเบิกจ่ายก็ขอให้เร่งรัดการดาเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่าย
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

6
มติที่ประชุม

รับทราบ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ จานวน 352,899,100 บาท จาแนกเป็นงบลงทุน 208,500,00
บาท งบดาเนินงาน 139,399,100 บาท และงบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท
จากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565
มีผลการเบิกจ่ายของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จานวน 7,986,116.29 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.26 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัดและจาแนกเป็นรายโครงการได้ ดังนี้

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวมทั้งสิ้น

งบที่ได้รับจัดสรร ผลการก่อหนี้ผูกพัน
113,974,100
87,699,600
64,389,500
83,835,900
3,000,000
352,899,100

-

เบิกจ่าย

ร้อยละ

7,572,180 6.64
- - 9,750.29 0.01
404,186 13.47
7,986,116.29 2.26

ยังไม่เบิกจ่าย
106,401,920
87,699,600
64,389,500
83,826,149.71
2,595,814
344,912,983.71

งบดาเนินงาน
อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการมาที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 3 กิจกรรมหลัก 5 รายการ ดังนี้
กิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการ
ฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ
และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่ อสนั บสนุนการส่ งออกที่ มี มาตรฐาน ดาเนินการโดย
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมหลั ก การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริหารจัดการ
แปลงหม่ อ นให้ มี คุ ณ ภาพ กิจกรรมย่ อย การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการ
แปลงหม่อน และกิจกรรมย่อย การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี ดาเนินการโดยศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 กิจกรรมหลัก 1 รายการ ดังนี้
กิจกรรมหลั ก การสร้างรายได้ให้ กับผู้ สู งอายุในชุมชนอย่างยั่ งยื น
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ ดาเนินการโดยมหาวิทยาราชภัย
สุรินทร์

7
อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ จานวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) กิจกรรมหลั ก การยกระดั บมาตรฐานฟาร์ ม และการ
จัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 2) กิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพ และโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน 3) กิจกรรม
หลั ก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ปศุสั ตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ดาเนิ นการโดยส านั กงานปศุสั ตว์จั งหวั ดสุ รินทร์ (ได้รับเอกสารวันที่ 26 มกราคม
2565)
- อยู่ระหว่างมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจั งหวัดให้กับหั วหน้ า
ส่วนราชการ ได้แก่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ดาเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และกิจกรรมหลั ก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ ยว
กิจกรรมย่ อย อบรมเชิ งปฏิบั ติ การเยาวชนคนสร้ างศิ ลปะร่ วมสมั ยนครชัยบุ ริ นทร์
ดาเนินการโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
งบลงทุน
แบ่งเป็น กิจกรรมหลั กที่ 1 การพัฒนาและบริ หารจั ดการน้ าเพื่ อ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ (แหล่งน้า) จานวน 8 รายการ
- อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการมาที่กลุ่มจังหวัด จานวน 3 รายการ
(ชัยภูมิ 2 รายการ สุรินทร์ 1 รายการ)
- อยู่ ระหว่ างมอบอ านาจจากผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดไปส่ วนราชการ
จานวน 4 รายการ (นครราชสีมา 1 รายการ ชัยภูมิ 3 รายการ)
- อยู่ระหว่างทาความตกลงกับสานักงบประมาณ จานวน 1 รายการ
(นครราชสีมา)
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว (ถนน) จานวน 9 รายการ
- อยู่ระหว่างทาความตกลงกับสานักงบประมาณ จานวน 1 รายการ
(ชัยภูมิ)
- อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง จานวน 3 รายการ (นครราชสีมา 1
รายการ ชัยภูมิ 2 รายการ)
- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 รายการ (นครราชสีมา
1 รายการ สุรินทร์ 2 รายการ)
- รอลงนามในสัญญา จานวน 2 รายการ (บุรีรัมย์)
ทั้งนี้ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระบบ GFMIS
ของกรมบัญชี กลางข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
8.10 ล้านบาท อยู่ลาดับที่ 1 จาก 18 กลุ่มจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม บจ.65
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แจ้งจังหวัดให้รายงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ
แบบรายงานผลการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอความร่ ว มมื อ ให้ จั ง หวั ด กรุ ณ าจั ด ท า
แบบฟอร์ มและส่ งให้ กลุ่ มจังหวัด ฯ ทุกวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือนจนกว่าจะมี
ผลการด าเนิ น การและผลการเบิ ก จ่ า ยแล้ ว เสร็ จ และแผน/ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิน
(เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) พร้อมทั้ง ปัญหา/อุปสรรค ซึ่งได้ระบุคาอธิบาย
แบบฟอร์ม ดังนี้
ช่องหมายเลข (1) กรอกวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
ช่องหมายเลข (2) จานวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน
ช่องหมายเลข (3) ทั้งกรณีที่เป็นงบรายจ่ายประจาและงบลงทุน
ช่องหมายเลข (4) จานวนงบประมาณที่เป็นงานดาเนินการเอง
ช่องหมายเลข (5) จานวนงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ช่องหมายเลข (6) จานวนงบประมาณที่ยกเลิกดาเนินโครงการ/กิจกรรม
จานวนงบประมาณที่ต้องก่อหนี้ผูกพัน
ช่องหมายเลข (7) ให้ระบุหมายเลขความก้าวหน้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนี้
- 1.อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ 2.อยู่ระหว่างขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ 3.สารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 4. จัดทาร่าง TOR 5. หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 6. ประกาศเชิญชวน 7. พิจารณาผล/
ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8.อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลง
นาม) 9.อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10.ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนาเข้า
ระบบ GFMIS
ช่องหมายเลข (8) ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน เช่น
จะประกาศจั ดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้ กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ ง
excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65
ช่องหมายเลข (9) กรอกวงเงินงบประมาณในช่องแผนตามที่ได้ระบุในแบบ
เสนออนุมัติโครงการ และช่องผล คือวงเงินผลการเบิกจ่ายจริง
ช่องหมายเลข (10) รวมงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
(เบิกจ่ายสะสม)
ช่องหมายเลข (11) ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม
จำนวนเงินที่เบิกจ่ำย x 100
วงเงินที่ได้รับจัดสรร - (เงินเหลือจ่ำย+เงินยกเลิก)
ช่องหมายเลข (12) จานวนงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย
ช่องหมายเลข (13) หน่วยดาเนินการ
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ทั้งนี้ เหตุผลที่ให้ท่านรายงานในช่องแผน และผล นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างแผนกับผล ว่าเราสามารถดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่
หรือว่าล่าช้ากว่าแผน จึงขอเน้นย้าไปยังจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ซึ่งให้กรอกข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนจะมีข้อมูลท้ายตารางต้องการให้ท่านใส่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อส่งไปยั ง
ผู้บริหารหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการนามาใช้ในการหาแนว
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ทางการแก้ไขและสามารถดาเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไปค่ะ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม บจ.65
และขอความร่วมมือให้จังหวัดกรุณารายงานตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งให้
กลุ่มจังหวัด ฯ ทุกวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือนจนกว่าจะมีผลการดาเนินการและผลการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4.2 เรื่ อ ง ติ ด ตามการลงพื้ น ที่ ก ารด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

แบบบันทึกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด .......................
วันที่ .................. เดือน ..................... ปี...................
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงานโดยสังเขป

1. ชื่อโครงการ .....................................................................
2. ชื่อกิจกรรมหลัก ............................................................
3. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ............................................
4. หน่วยดาเนินการ ...........................................................
5. งบประมาณ ....................................................................
6. วัตถุประสงค์โครงการ ..................................................
6.1 .................................................................................
6.2 .................................................................................
6.3 .................................................................................
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ................................................
8. ชื่อพื้นที่ในการติดตาม .................................................

ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปติดตาม)
................................................................................................
................................................................................................
ที่มาของการดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
................................................................................................
................................................................................................
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
................................................................................................
................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
................................................................................................
................................................................................................
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
................................................................................................
................................................................................................
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
................................................................................................
................................................................................................

ภาพประกอบการลงพื้นที่
(แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
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- ผลการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดโครงการกิจกรรม
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีโอกาสได้ประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข เป็นประธานการประชุม ฯ
1. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
นครชั ย บุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมหลั ก การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
รายการ อมรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเยาวชนสร้ า งศิ ล ปะร่ ว มสมั ย นครชั ย บุ ริ น ทร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่ ว ยด าเนิน การส านั ก งานวัฒ นธรรมจังหวัด
นครราชสี ม า โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ มี การขอเปลี่ ยนแปลงวิ ธี การด าเนิ นงาน
จาก ดาเนินการเอง เป็น ค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ทันปีงบประมาณ
และได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2564 ซึ่งการดาเนินโครงการมีผู้ยื่นขอเสนอ จานวน 2 ราย คือ 1. บริษัท เจ – บิ๊คส์
เทรดดิ้ง จากัด 2. บริษัท โพรงหมี ครีเอทีฟ จากัด ลงนามจ้างทาของกับ บริษัท
โพรงหมี ครี เ อที ฟ จ ากั ด เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา วั น ที่ 29
มกราคม 2565 งบประมาณ 2,800,000 บาท
รายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่ว มสมัย
นครชัยบุรินทร์ หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม มี 4 หลักสูตร
1. ประติมากรรมหุ่นฟาง 2. ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)
3. จิตรกรรมสีอคริลิก 4. ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
เป้าหมายผู้เข้าอบรม รวม 90 คน (เยาวชน 60 คน และศิลปินหรือครูผู้สอน 30 คน)
โดยผู้เข้าอบรม จาก
- จังหวัดนครราชสีมา จานวน 30 คน จาก 4 โรงเรียน (โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย 5 คน, โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 10 คน, โรงเรียนปากช่อง 10 คน
โรงเรียนเสิงสาง 5 คน)
- จังหวัดชัยภูมิ จานวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนซับมงคลวิทยา 8 คน
, มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 12 คน)
- จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
จานวน 10 คน, โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 10 คน)
- จังหวัดสุรินทร์ จานวน 20 คน 2 โรงเรียน (โรงเรียนสิริธร จานวน 10
คน, โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จานวน 10 คน)
จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรม
- ณ บริเวณลานวาไรตี้ หน้า MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์
นครราชสีมา จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะ
ร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์ จานวนไม่น้อยกว่า 40 ชิ้นงาน ระหว่างวันที่ 18 – 25
มกราคม 2565
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2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
นม. 3003 แยก ทล. 201 - บ้านเจริญผล ตาบลหนองบัว ตะเกียด,มาบกราด
อาเภอด่านขุน ทด,พระทองคา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ตัวผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด สุพรรณีก่อสร้าง
วันเริ่มต้นสัญญา 28 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 26 มิถุนายน 2564
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ช่วงดาเนินการทั้งหมด 3 ช่วง รวมระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
1. ช่วง กม.ที่ 3+285 ถึง กม.ที่ 5+000 ระยะทาง 1.715 กม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม.
2. ช่วง กม.ที่ 12+348 ถึง กม.ที่ 14+875 ระยะทาง 2.527 กม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม.
3. ช่วง กม.ที่ 17+500 ถึง กม.ที่ 19+258 ระยะทาง 1.758 กม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-1.50 ม.
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กม.ที่ 2+340 ถึง กม.ที่ 4 +300 จานวน 56 ต้น
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กม.ที่ 12+160 ถึง กม.ที่ 13+000 จานวน 28 ต้น
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กม.ที่ 17+500 ถึง กม.ที่ 19+258 จานวน 28 ต้น

กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากการลงพื้นที่มีรถบรรทุกขนส่งสินค้ าการเกษตรเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นรถบรรทุก
สินค้าการเกษตร อ้อย มันสาปะหลัง เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เมื่อมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วย
ในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย
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จังหวัดนครราชสีมา
นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่ติดตามโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2565 ดังนี้
โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณ ฑ์ไ หม
นครชัยบุรินทร์
1. กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- รายการ อมรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเยาวชนสร้า งศิ ล ปะร่ ว มสมั ย นครชัย
บุ ริ น ทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่ว ยดาเนินการสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ สาหรับ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย สร้างจิตสานึกรักและภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนา
งานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ๑
(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
2. เพื่อส่งเสริมการนาผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
3. เพื่อส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. เยาวชนคนรักษ์ศิลป์ ๖๐ คน ( ๔ จังหวัดๆ ละ ๑๕ คน)
2. ศิลปินหรือผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ๒๐ คน
3. เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน รวม ๙๐ คน
ชื่อพื้นที่ในการติดตาม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
การขั บ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่ าง ๑ เน้ น การท่องเที่ยวศิล ปวัฒ นธรรม วิถีชีวิต และอารยธรรมขอม มา
ส่ งเสริ มให้ เ กิดเป็ น มูล ค่า และคุ ณค่ าแก่ เศรษฐกิจ และสั ง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ ม ากมายในชุ ม ชน ในทุ ก จั ง หวั ด ทุ ก พื้ น ที่ ค วามมั่ ง คั่ ง ของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสร้างรายได้
เข้ า สู่ ชุ ม ชนและประเทศ โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ และการบู ร ณการของชุ ม ชน
ท้องถิ่น และเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงจาเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องขับเคลื่อนโครงการ
เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ การอบรมปฏิบัติการงานศิลปะร่วมสมัยให้กับเยาวชน จึงเป็นโอกาสให้กับ
ประชาชนในกลุ่ มจังหวัด นครชัย -บุรินทร์ ให้ มีรายได้ในภาคของการท่องเที่ยว
ผ่านนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในงานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมองด้วยตา
ฟังเสียงอันไพเราะ และสัมผัสงานศิลป์ ส่งต่อด้วยขาย สร้ างรายได้ให้กับประชาชน
“เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ที่มาของการดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ ได้ ป ระชุ ม ทบทวน
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการ วิสัยทัศน์
กลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข” การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์
เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมขอม มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้
เข้ า สู่ ป ระเทศ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ และ
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น จะเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้อง
มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ “การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
ผลิตภัณฑ์ไหม” จึงดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ
การดาเนินงาน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์
เป้าหมายผู้เข้าอบรม เป็นเยาวชน 60 คน และศิลปินหรือครูผู้สอน 30
คน รวม 90 คน

16
ระยะเวลาอบรมในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ฝึกอบรม
- หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
- ศูนย์ศึกษาหนองระเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน
หลักสูตรในการอบรม มี ๔ หลักสูตร
1. ประติมากรรมหุ่นฟาง
2. ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก)
3. จิตรกรรมสีอะคริลิก
4. ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
จัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน คนสร้างศิลปะร่วม
สมั ย นครชั ย บุ ริ น ทร์ ณ บริ เ วณลานวาไรตี้ หน้ า MCC HALL ห้ า งสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2565
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต เยาวชนคนรักษ์ศิลป์ ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
จังหวัดชัยภูมิ รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะในทุกมิติ
ผลลัพธ์
1. เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
2. สร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืน
ด้านรายได้
3. เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ สาหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หน่วยดาเนินงานมีหลักเกณฑ์ ขอบเขตในการ
คัดเลื อก แต่เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรน่า 2019
(โควิด – 19) จึงทาให้ผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้บุตรหลานมาร่วมกิจกรรม จึงเป็น
การคัดเลื อกกลุ่ ม เป้าหมายโดยรับนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาที่ส ามารถ
ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการได้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาเนื่องจากเป็นการอบรมที่จะต้องมีการ
รวมตัวของกลุ่มเป้าหมาย จึงต้องเลื่อนการดาเนินงานมาช่วงปลายปีงบประมาณ
และด าเนิ น งานข้ า มปี ง บประมาณ และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงงบรายจ่ า ยจาก
งบดาเนินการเองมาเป็นจ้างเหมา เพื่อให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งผลทาให้
การดาเนินโครงการล่าช้า
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
- ไม่มี
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ภาพประกอบการลงพื้นที่

2. กิ จ กรรมหลั ก การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว
- รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย นม. 3003
แยก ทล. 201 - บ้านเจริญผล ตาบลหนองบัวตะเกียด,มาบกราด อาเภอด่านขุนทด,
พระทองคา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000
กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดาเนินการแขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา
วัตถุประสงค์โครงการ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวก ระบบ
ขนส่งให้รวดเร็ว เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ และภาค
การท่องเที่ยว
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2. พั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ นร้ อ นของ
ประชาชนในด้านการคมนาคมขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขนส่ง
สินค้าเกษตรและการเดินทางติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน สถาบันการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
- นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวโดย ชุมชน
ชื่อพื้นที่ในการติดตาม
ต.มาบกราด อ.พระทองค า – ต.หนองบั ว ตะเกี ย ด อ.ด่ า นขุ น ทด จ.
นครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
ถนนทางหลวงชนบท สาย นม. 3003 จากแยก ทล. 201 ตาบลหนองบัว
ตะเกียด อาเภอด่านขุนทด – บ้านเจริญผล ตาบลมาบกราด อาเภอพระทองค า
จังหวัดนครราชสีมามีผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร เป็น
เส้นทางลัดเข้าสู่วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ
วัฒนธรรม และเป็นเส้นทางลัดสู่ภาคอีสานในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
ที่มาของการดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ ยวที่
หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี ซึ่งมีความโดดเด่น แตกต่างและมีศักยภาพในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันพบปัญหามีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
มีจานวนเพิ่มมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ยังไม่เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องปรับปรุงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยว
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิ ต มีจานวนเส้ นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยว สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เวลา
น้ อ ยลงเนื่ อ งจากเส้ น ทางสามารถรองรับ ปริม าณจราจรที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ลดอั ตรา
การเกิดอุบัติเหตุ จากการปรับปรุงถนนส่งผลให้สามารถใช้ความเร็วในการขับขี่ได้
อย่างเหมาะสม เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
- ไม่มี
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ข้อคาถามของคณะทางาน
การเลือกพื้นที่ดาเนินโครงการใช้หลักการใดในการคัดเลือก
การเลื อ กพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการใชใช้ ห ลั ก การทางวิ ศ วกรรม หลั ก
เศรษฐศาสตร์ ปริ ม าณการจราจร และความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากจะต้ อ ง
ดาเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่างจากถนนของอปท.ที่ใช้การสารวจความต้องการ
ของประชาชน และประมาณการความเสื่อมของถนน เพื่อนามาคัดเลือก จัดลาดับใน
การพัฒนาปรับปรุงถนน
ภาพประกอบการลงพื้นที่

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ผู้ช่วยเลขานุการ

จังหวัดชัยภูมิ
ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่ติดตามโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2565 ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นานวั ต กรรมเกษตรและอาหารปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย
บุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมหลั ก ยกระดั บ มาตรฐานฟาร์ ม แพะ และการจั ด การฟาร์ ม
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM งบประมาณ 375,000 บาท สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นหน่วยดาเนินงาน ณ ฟาร์มแพะ นางรุ่งทิวา ลั่นทม หมู่ที่ ๑๐ ตาบลโคก
มั่งงอย อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตแพะให้กับเกษตรกร
2. เพื่อยกระดับการเลี้ยงแพะของเกษตรกรให้มีมาตรฐานรองรับการผลิต
เพื่อการส่งออก
3. เพื่อส่งเสริมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์
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ชื่อพืน้ ที่ในการติดตาม
ฟาร์ มแพะ นางรุ่งทิว า ลั่ นทม หมู่ที่ ๑๐ ตาบลโคกมั่งงอย อาเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
1) อาเภอคอนสวรรค์ มีประชากรแพะ 447 ตัว เกษตรกร 30 ราย แกะ
90 ตัว เกษตรกร 3 ราย
2) บ้ า นโคกมั่ ง งอย หมู่ 10 ต าบลโคกมั่ ง งอย อ าเภอคอนสวรรค์
มีประชากรแพะ 88 ตัว เกษตรกร 5 ราย
3) นางรุ่ ง ทิ ว า ลั่ น ทม ที่ อ ยู่ 214 หมู่ 10 ต าบลโคกมั่ ง งอย อ าเภอ
คอนสวรรค์ ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ 30 ตัว
เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจัดทาฟาร์ม
มาตรฐาน GFM แพะ ได้แก่ เบอร์หูแพะ บัตรประจาตัวสัตว์ อ่างจุ่มเท้า รองเท้าบู๊ท
ป้ายห้ามเข้า
ที่มาของการดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
เนื่ อ งจากกลุ่ ม เป้ า หมายดั ง กล่ า ว เป็ น กลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ก ารเลี้ ย งแพะ
ในพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว แต่ขาดในเรื่องของความรู้ มาตรการที่สาคัญในการป้องกันการ
เกิดโรคในแพะ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการสูญเสีย สานักงานปศุสัตว์จัง หวัด
ชัยภูมิจึงอยากเข้าไปพัฒนา ให้ความรู้ และสร้างมาตรฐาน เพื่อให้การเลี้ยงแพะของ
กลุ่มเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายได้รับมาตรฐาน GFM ตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง
แพะ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน
GFM จานวน 30 ราย
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จานวน 30 ราย ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อพัฒนาฟาร์มมาตรฐาน GFM
3) ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GFM
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
มีต้องการขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงแพะ
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
ผลการตรวจติดตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่ มเป้าหมาย
ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วให้ ค วามร่ ว มมื อ และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการด าเนิ น โครงการจริง
โดยกลุ่ ม เป้ า หมายยั ง มี ต้ อ งการขอรั บ การสนั บ สนุ น เวชภั ณ ฑ์ ใ นการเลี้ ย งแพะ
จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงแพะ และลดรายจ่ายของ
เกษตรกร เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

21
ภาพประกอบการลงพื้นที่

2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน
ให้มีคุณภาพ งบประมาณ รวม 473,550 บาท กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแปลงหม่อน งบประมาณ 246,950 บาท และกิจกรรมย่อย การเลี้ยง
ไหมพันธุ์ดี งบประมาณ 226,600 บาท โดยมีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
เป็ นหน่ วยด าเนิ นงาน ณ บ้ านเมื องกลาง ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบู รณ์
จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการจัด การแปลงหม่ อ นเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ตใบ
หม่อนสาหรับเลี้ยงไหม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้ เกษตรกรได้ฝึ กทักษะในการนานวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าโดยเอาสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหม (มู ลไหม) มาฟอกย้อมสีเส้นไหม
และเป็นแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ผ้าในท้องถิ่นเข้าสู่ระบบมาตรฐานของยุโรปได้
4. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม
ผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มโครงการ ประกอบด้ ว ย เกษตรกรด าเนิ น กิ จ กรรม
ด้านหม่อนไหม ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จานวน 50 ราย
ชื่อพื้นที่ในการติดตาม
กลุ่ มปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมบ้านเมืองกลาง ตาบลโนนกอก อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
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ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
ชัยภูมิจัดเป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่สาคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปี 2564 มีเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และประกอบอาชีพด้านหม่อน
ไหม ทั้งหมด 6,237 ราย โดยเกษตรสมบูรณ์จัดเป็นอาเภอนึงที่ดาเนินกิจกรรมปลูก
หม่อนเลี้ ย งหั ตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบคลุ มพื้นที่ 1,645 ไร่ มี เกษตรกร
884 รายเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรพื้นที่แปลงหม่อนโดยประมาณ
0.5 – 1.0 ไร่ต่อราย ประเภทของไหมที่เลี้ยง ได้แก่ ไทยพื้นบ้านและไทยลูกผสม
สามารถเลี้ยงได้ประมาณ 3 – 8 รุ่นต่อปี เส้นไหมน้อยราคากิโลกรัมละ 1,200 –
1,400 บาท มีรายได้จากการจาหน่ายรังไหม(ขาว)และเส้นไหม (ไหมเหลือง) และ
ดักแด้ จานวน 18,804,000 บาท/ปี
ที่มาของการดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
กลุ่มเกษตรกรบ้านเมืองกลาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ มีสมาชิกในกลุ่ม 60
ราย พื้นที่ปลูกหม่อนส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรี ยวัตถุต่า และ
ความสามารถในการอุ้มน้าไม่ดี อีกทั้งเกษตรกรขาดการปรับปรุงบารุงดินและมีการ
ใช้ ปุ๋ ย เคมี เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว นอกจากนี้ ยั ง ใช้ พั น ธุ์ ห ม่ อ นพื้ น เมื อ งที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ต่ า
เช่น หม่อนน้อย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณใบหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไหม
ส่ งผลให้ ห นอนไหมอ่อนแอและให้ ผ ลผลิ ตต่าทาให้ เกษตรกรสู ญเสี ยผลผลิ ตไหม
ไม่สามารถผลิตเส้นให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
เกษตรกร จานวน 50 ราย ได้รับการเพิ่มเติมองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
ทักษะในการบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อนสาหรับเลี้ยงไหม
และ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการการเลี้ยง
ไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตรังไหมเพิ่มขึ้นจากเดิม ผลผลิตเส้นไหมได้ 0.8-1 กก./รุ่น เป็น
1.8-2.5 กก./แผ่น/รุ่น
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
เกษตรกรบางส่วนมีความต้องการขยายพื้นที่ห ม่อนเพื่อเพิ่มการผลิตเส้น
ไหมแต่ยังขาดแหล่งน้าและพื้นที่ปลูก
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
ให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนแหล่งน้าและพื้นที่ปลูกหม่อนให้แก่เกษตรกร
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
ผลการตรวจติดตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่ มเป้าหมาย
ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วให้ ค วามร่ ว มมื อ และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการด าเนิ น โครงการจริง
โดยกลุ่ มเป้ าหมายยังมี ความต้ องการ ในส่ ว นของแหล่ งน้าและพื้ นที่ ปลู ก หม่ อ น
เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ต่ อ ยอดโครงการและเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม เกษตรกรเพิ่ ม มากขึ้ น
เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
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จังหวัดบุรีรัมย์
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
หน.สนจ.บร.

ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
โครงการพัฒนานวัตกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
1. กิ จ กรรมหลั ก ยกระดั บ มาตรฐานฟาร์ ม แพะ และการจั ด การฟาร์ ม
ตามมาตรฐานฟาร์ม GFM งบประมาณ 375,000 บาท
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกร เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของ
เกษตรกร สู่เกษตรกร Smart Farmer
2. ยกระดับฟาร์มปศุสั ตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค ลดการสู ญเสียของ
เกษตรกรจากปัญหาโรคระบาดให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการส่งออก
3. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสาหรับปศุสัตว์ (GAP)
4. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในพื้นที่
เพิ่ม
ผลผลิต และลดการสูญเสียของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จานวน 30 ราย ในพื้นที่อาเภอคูเมือง,อาเภอส
ตึก,อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,อาเภอนาโพธิ์,อาเภอพุทไธสง และอาเภอแคนดง
ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม
ทานตะวันฟาร์ม อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
การดาเนินโครงการดังกล่าว ดาเนินการในพื้นที่ อาเภอคูเมือง,อาเภอสตึก,
อ าเภอบ้ า นใหม่ ไ ชยพจน์ ,อ าเภอนาโพธิ์ ,อ าเภอพุ ท ไธสง และอ าเภอแคนดง
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอาเภอคูเมือง
จ านวน 20 คน วิส าหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอาเภอพุทไธสง จ านวน 25 คน
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จานวน 19 คน วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะอาเภอแคนดง จานวน 20 คน และสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะ
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 196 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จานวน 280 คน
โดยมีการประชากรแพะที่ได้จากการเลี้ยงทั้งหมด 8,500 ตัว และประชากรแกะ
ที่ได้จากการเลี้ยง จานวน 1,200 ตัว
ที่มาของการดาเนินโครงการดังกล่าว
แต่ที่ผ่านมาผลผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดยังขาดมาตรฐานด้านการแปรรูป
ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และขาดเครื อ ข่ า ยด้ า นการตลาด อี ก ทั้ ง รู ป แบบการเลี้ ย งสั ต ว์
โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสายพันธุ์
ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ขาดการจัดการฟาร์มแพะที่ดี ขาดการเชื่อมโยง
การตลาด จึงมีความจาเป็นในการพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์ม
แพะที่ ดี ใ ห้ กั บ เกษตรกร อั น จะส่ ง ผลให้ มี ก ารปรั บ รู ป แบบการเลี้ ย งแพะเข้ า
สู่มาตรฐาน มีคุณภาพคงที่มากขึ้น เข้าสู่ ระบบการซื้อขายล่วงหน้า รองรับการผลิต
เพื่อการส่ งออกต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการนาศักยภาพด้านปศุสั ตว์ของพื้นที่มา
เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า ตอบสนองโอกาสที่ตลาดปศุสัตว์คุณภาพเปิดกว้าง
มากขึ้น สามารถสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดการฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการฟาร์มแพะ
มาตรฐาน GFM และ GAP ประสานงานเครือข่ายอาชีพลงพื้นที่ให้คาปรึกษาแนะนา
และเกษตรกรได้ น าองค์ ค วามรู้ ส มั ย ใหม่ ควบคู่ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาของเกษตรกร
สู่เกษตรกร Smart Farmer มาใช้ในการยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค
เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาดซึ่งทาให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี
รองรับการส่งออก ดาเนินการปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองตามมาตรฐาน
ฟาร์ม GFM เรียบร้อยแล้ว
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการเนื้อแพะจานวนมาก แต่การผลิตเนื้อแพะ
ยั งไม่เพีย งพอต่ อความต้ องการจึ งขอให้ ส นั บสนุ นและส่ งเสริม ให้ กลุ่ มเกษตรกร
ดาเนินการโครงการดังกล่าว และเพิ่มเครื่องจักรสาหรับการแปรรูป เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรต่อไป
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
หากกลุ่มวิสาหกิจมีความประสงค์จะดาเนินโครงการ ขอให้เขียนโครงการ
เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
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ภาพประกอบการลงพื้นที่

2. กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
ในเขตนครชัยบุรินทร์ รายการ แก้มลิงหนองระเวียลเวงพร้อมอาคารประกอบ ตาบล
ไพศาล อ าเภอประโคนชั ย จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ งบประมาณ 9,500,000 บาท
โดยมีโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าและการเก็บกักน้าของแหล่งน้า
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
เกษตรกรในพื้นที่ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อพื้นที่ในการตรวจติดตาม
แก้ ม ลิ ง หนองระเวี ย ลเวงพร้ อ มอาคารประกอบ ต าบลไพศาล อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
แก้มลิงหนองระเวียลเวง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อ เพิ่มปริมาณน้าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียงและมีการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตร
อย่ างยั่ งยื น ในเขตนครชัย บุริ นทร์ พื้น ที่รั บประโยชน์ 1,500 ไร่ ผู้ รับประโยชน์
จานวน 800 คน 250 ครัวเรือน
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ที่มาของการดาเนินโครงการดังกล่าว
พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประสบปัญหาการยังขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มี
แหล่ งน้ าขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า ฯลฯ มีเพียงแหล่ งน้าตามธรรมชาติ
ที่ขาดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบบชลประทานในปัจจุบันยัง
กระจายไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในฤดูน้าหลากไม่มี
แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ าไว้ ใ ช้ จึ ง เกิ ด ภาวะน้ าท่ ว มเนื่ อ งจากการไหลของน้ า ในฤดู แ ล้ ง
เกิดภาวะขาดแคลนน้า ทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ผลผลิตน้อย ขายไม่ได้
ราคา ดังนั้น จึงต้องดาเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการขุดลอกแก้มลิ งหนองระเวียลเวง ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
300,900 ลูกบาศก์เมตร
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
- เกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด - 19) ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
- ปริมาณฝนตกจานวนมากทาให้น้าท่วมพื้นที่ไร่นาของประชาชน จึงต้อง
ชะลอการด าเนิ น การขุ ด ลอกเพื่ อ ระบายน้ าจากพื้ น ที่ ไ ร่ น าเข้ า ในอ่ า งเก็ บ น้ า
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมที่นาของประชาชน
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
- ขอให้เร่งรัดดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ภาพประกอบการลงพื้นที่

27
จังหวัดสุรินทร์
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ผู้ช่วยเลขา ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ลงพื้นที่ติดตาม ดังนี้
1. โครงการ ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน
ให้มีคุณภาพ งบประมาณ 241,750 บาท แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย
- การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การแปลงหม่ อ น งบประมาณ
126,150 บาท
- การเลี้ยงไหมพันธุ์ดี งบประมาณ 115,600 บาท
วัตถุประสงค์โครงการ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบหม่อน
สาหรับเลี้ยงไหม
2. ลดต้นทุนการผลิตและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตรังต่อรุ่นเพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
เกษตรกรในพื้นที่อาเภอสังขะ และอาเภอปราสาท
ชื่อพื้นที่ในการติดตาม
ตาบลกระเทียม อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์ .และตาบลตาเบา อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ประกอบไปด้วย จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตาแหน่งการพัฒนาที่ดีเด่นของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ คือ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมในระดับประเทศ มี
เกษตรกร ๓๖,๓๔๓ ราย พื้นที่ปลูกหม่อน ๒๐,๑๓๐ ไร่ ผลผลิตรังไหม ๒๓๘.๒๕ ตัน/ปี
ผลผลิตเส้นไหม ๒๕ ตัน/ปี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๕๙๓ ล้านบาทต่อ
ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการด้านหม่อนไหมได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนใน
การกระตุ้นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ด้านหม่อนไหมให้เกิดการ
พัฒนาตนเองของกลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหม ทั้งกลุ่มต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยการนา
นวัตกรรมมาเชื่อมต่อการพัฒนาและบูรณาการการทางานทุกภาคส่วนภายใต้โครงการ
ประชารัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดต้นทุนการผลิต และนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตด้านหม่อนไหมก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่มาของการดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
เกษตรกรของประเทศไทยและในภู มิภาคส่ วนใหญ่ พบว่ารายได้ และความ
เป็ นอยู่ ยั งคงมี สภาพความเป็ นอยู่ ที่ ยากจน โดยเฉพาะภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ซึ่งส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการทาเกษตรแบบดั้ งเดิม ยังไม่สามารถผลิ ตและแปรรู ป
ผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่าง
ของรายได้ของคนในภาคการเกษตร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติ สืบเนื่อง
จากการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคเป็นการผลิตตามฤดูกาล มีการใช้สารเคมีสูง ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์และมีปัญหาดินเสื่อมโทรม พื้นที่ชลประทานมีจากัด ขาดนวัตกรรม
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และการดูแลรักษาตั้งแต่กระบวนการจัดการแปลงหม่อน การตัดแต่งกิ่ง การให้น้า และ
การดูแลรักษาแปลงหม่อน ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตใบหม่อนซึ่งเป็นพืชอาหาร
ชนิดเดียวสาหรับการเลี้ยงหนอนไหม ปัญหาดังกล่าวทาให้ปริมาณและคุณภาพเส้นไหม
ลดลงซึ่งนาไปสู่ต้นทุนการผลิต ผ้าไหมที่สูงขึ้น
ใบหม่อนเป็นวัตถุดิบที่จาเป็นมากต่อการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตรังไหมและเส้นไหม
ที่ มี คุ ณภาพเพื่ อส่ งต่ อขบวนการผลิ ตกลางน้ าและปลายน้ าที่ จะท าให้ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นและสอดคล้องต่อความต้องการ ดังนั้นการส่งเสริ มองค์
ความรู้ ที่ถูกต้ องตามหลั กวิชาการด้ านการบริหารจัดการการเลี้ ยงไหมพันธุ์ ดี ให้ แก่
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการผลิตรังไหมให้
ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพที่ดี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1. เกษตรกรจานวน 60 รายที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการบริหารจัดการแปลงหม่อน
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นานวัตกรรมไปใช้ในการผลิตหม่อนที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ และมีใบหม่อนเพียงพอสาหรับการเลี้ยงไหม
3. เกษตรกรจานวน 60 ราย ได้รับทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการ
เลี้ ย งไหมพั น ธุ์ ดี สามารถพั ฒ นารู ป แบบ วิ ธี ก ารเลี้ ย งไหม ให้ มี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
มีรายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
- ปั ญ หาเรื่ อ งความต้ อ งการน้ าเพื่ อ บริ ห ารจั ด การแปลงหม่ อ นให้ กั บ
เกษตรกรช่วงหน้าแล้ง ให้เพียงพอกับความต้องการจึงส่งผลให้ไม่ได้ผลผลิตทั้งปี
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
- ไม่มี
ภาพประกอบการลงพื้นที่
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2. โครงการ พัฒ นานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ มนครชั ย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขต
นครชัย บุ ริ น ทร์ รายการ แก้มลิ งกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ตาบลกระโพ
อ าเภอท่ า ตู ม จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ งบประมาณ 25,000,000 บาท ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
24,979,000 บาท
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้าต่างๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้า แก้มลิง ฝายหินทิ้ง
กั้นลาน้า ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัย
บุรินทร์)
2. สามารถสนับสนุนการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคของราษฎรใน
เขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครชัยบุรินทร์)
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
เกษตรกรผู้รับประโยชน์จากโครงการ 120 ครัวเรือน
ชื่อพื้นที่ในการติดตาม
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป (เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไปตรวจติดตาม)
เป็นแหล่งน้าสาธารณะ (กุดของลาชี) มีสภาพตื้นเขินทิศเหนือติดกับล าชี
ทิศตะวันออกติดกับลาชีบางส่วน และพื้นที่การเกษตร ทิศใต้ติดกับพื้นที่การเกษตร
ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 1,800 เมตร (บ้านตากลางและบ้านหนองบัว จานวน
473 ครัวเรือน 1,640 คน) ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่การเกษตรและลาชีบางส่วน
ที่มาของการดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
แก้มลิงกุดตลาด (กุดท่าลาด) เป็นพื้นที่รับน้านองของลาชีก่อนจะไหลลง
บรรจบกับแม่น้ามูล (วังทะลุ) ในฤดูน้าหลากพื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณน้าจานวน
มากเอ่อล้นท่วมเต็มพื้นที่ราษฎรสามารถสูบน้าไปใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรได้
แต่เมื่อปริมาณน้ าของแม่น้ามูลลดลง พื้นที่ดังกล่ าวจะแห้ งขอด เห็นควรขุดลอก
เป็ น แก้ ม ลิ ง เก็ บ กั ก น้ าไว้ ใ ช้ ใ นฤดู แ ล้ ง อี ก ทั้ ง ได้ รั บ ประโยชน์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากบ้านตากลาง เป็นแหล่งเลี้ยงช้างที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ แก้มลิงกุด
ตลาดอยู่ ใ กล้ จุ ด ที่ ช าวบ้ า นจะน าช้ า งมาอาบน้ า และสามารถพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางน้ า (ทะเลสาบ) เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ราษฎรนอกเหนื อ จากการท า
การเกษตร
ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
แก้มลิงกุดตลาด ดาเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เพิ่มปริมาณน้าสารอง
เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร ปศุสัตว์ ประมาณ 399,000 ลูกบาศก์เมตร
มีร าษฎรได้รั บ ประโยชน์ จานวน 2 หมู่บ้าน 473 ครัว เรือน 1,640 คน พื้นที่
การเกษตร 400 ไร่
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
ในช่วงฤดูฝนมีน้าเอ่อท่วมจุดดาเนินการบางแห่ง ทาให้การดาเนินการบาง
ช่วงไม่เป็นไปตามแผน แต่ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมสามารถปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จและดาเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญาและตามแผนงานที่วางไว้
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ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินงานแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้จริงและทันในช่วงฤดูเก็บน้าที่จะ
มาถึง อยากให้ดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าแห่งอื่นที่อยู่ในพื้นที่ตาบล ให้ราษฎรได้ใช้
ประโยชน์อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะจากคณะทางาน
การนาดินที่ขุดไปทาเป็นคันกั้นขอบแล่งน้าที่ขุดใหม่ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกน้าจะ
ชะล้างดินลง จะส่งผลทาให้ได้รับความเสียหายได้ ควรมีการป้องกันปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ด้วย
การจัดทาป้ายประชาสั มพันธ์โ ครงการฯ ให้เป็นไปตามที่จังหวัดกาหนด
ควรด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบ
ข้อเท็จจริงของโครงการฯ
ขอให้แนะนาประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน หาแนวทางป้องกันการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากเป็นดินทรายเมื่อมีฝนตกจะทาให้พังทลายได้ง่าย
เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จควรส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
ควรบริ ห ารจั ด การท าบั ญ ชี ต้ น ไม้ ด้ ว ยว่ า ด าเนิ น การ ตั ด หรื อ ถอน หรื อ
ดาเนินการอย่างไร ที่สาคัญอยากให้นาต้นไม้ที่นาออกจากพื้นที่มาดาเนินการปลูก
บริเวณริมฝั่งหรือคันคูบริเวณดาเนินการเพื่อจะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาตลิ่ ง
ไม่ให้ดินพังทลาย
เพื่อไม่ให้ดินพังทลายลงควรรวมมือกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในท้องถิ่นร่วมกัน
ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดาเนินโครงการ
ให้ส่วนราชการดาเนินการตรวจสอบเอกสารซ้า (Re - check) เช่น ความ
ถู ก ต้ อ งของชื่ อ โครงการ ปริ ม าณงาน ภาพถ่ า ย (ก่ อ น ขณะ หลั ง ) ด าเนิ น การ
ให้มีความเรียบร้อยพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบของภาครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ควรบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ย วข้อง ไม่ว่าจะเป็นการขอขยายสั ญญา การแก้ไขแบบแปลน การของดลด
ค่าปรับ เป็นต้น พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดาเนินการตามสัญญาด้วย
ภาพประกอบการลงพื้นที่
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ การติดตามการลงพื้นที่การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฯ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ตามที่จังหวัดเสนอ และขอให้จังหวัดเพิ่มเติม
ข้อมูลผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ

4.3 เรื่อง การจัดทารูปเล่มผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
- กาหนดหัวข้อ การจัดทารูปเล่มประจาปี
ตัวอย่างเล่มปีที่แล้ว
ร่างหัวข้อ ที่กลุ่มจังหวัดกาหนด
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จะมีการจัดทารูปเล่ม
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เราได้กาหนดร่างหัวข้อในเล่ม
ว่าจะมีเนื้อหาสาระสาคัญอะไรบ้าง มีรายละเอียดดังนี้
ที่
1 คานา
2 สารบัญ
3
4
5
6

7

หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาค
รูปภาพประกอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และ
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
คณะทางาน
บทสรุปผู้บริหาร
กล่าวถึงลักษณะอันโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด และกล่าวถึง
งบประมาณที่ได้รับในปี พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามประเด็น ตารางแสดงตัวชี้วัดฯ ตามประเด็นการพัฒนา
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคของกลุ่มจังหวัด โดยมีผลตัวชี้วัดระหว่าง 61 – 64
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ที่มา
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (ผัง)
ที่มาของกลุ่มจังหวัด ฯ อานาจหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป

- ความเป็นมาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- สภาพเศรษฐกิจ GPP แยกรายจังหวัด
GPP แยกรายสาขาที่สาคัญ รายได้เฉลี่ยต่อหัวแยกราย
จังหวัด
- พืชเกษตรและสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ
- ประเภทแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ
คณะทางาน
กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
คณะทางาน
คณะทางานและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
และกลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค
กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ที่
หัวข้อ
รายละเอียด
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่ม - แนวคิดการพัฒนา
จังหวัดภาค
- วิสัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา)
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 - ตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
- แผนงานที่สาคัญ
- ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
9 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ - ผลการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มา
พ.ศ. 2564
จาก กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามประเด็นการพัฒนา
โดยจะประกอบด้วย
ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วย
ดาเนินการ วัตถุประสงค์ ผลการดาเนินงาน (ผลผลิต
ผลลัพธ์) รูปภาพ
- การประชุม ก.บ.ก.
- การประชุม กรอ.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ระยะ 5 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่
- การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้มแข็งในการทางานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ - ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อเสนอแนะ
11 ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้ง ก.บ.ก. กรอ. และคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแผนฯ
12 คณะที่ปรึกษา คณะทางาน

รายชื่อ
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หน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

- กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- คณะทางาน

- กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

คณะทางาน
- กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
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ประธาน

เล่มผลการดาเนินงานเหมือนกันทุกปีหรือไม่ครับ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ จะมีความแตกต่างเรื่องของรายละเอียดข้อมูลโครงการ รายการในแต่ละปี
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ตัวชี้วัด และจะขอความคิดเห็นคณะทางานด้วยนะคะว่าจะปรับหัวข้อ หรือจะ
นาเสนอรูปแบบใหม่สามารถเสนอแนะได้ค่ะ
นายสาครินทร์ จาปา
ผู้เชียวชาญฯ สป.มท.

ขอเสนอแนะเล็กน้อยนะครับในส่วนของโครงการประเภทที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
อาคาร อยากจะให้เพิ่มแสกน QR CODE สถานที่นั้น เพื่อที่สามารถเข้า
ไปดูแบบ Street view สถานที่จริงที่เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขอเสนอแนะครับจะเป็นไปได้ไหมจะให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกโครงการที่เป็น
Best Practice หรือเป็นโครงการที่มีผลการดาเนินงานที่ดีสามารถไปต่อได้ มี
ผลตอบแทนที่สูง มีเป้าหมาย หรือมีทิศทางมีอนาคต และควรได้รับการสนับสนุน
ต่อไป และอยากให้ที่ประชุมเห็นพร้องต้องกันว่า จะมีโครงการไหนบ้างที่ควรจะเป็น
Best Practice ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น เอกสารประกอบการท าขอ
งบประมาณในปีต่อๆไป เกษตรกรผู้เลี่ยงได้ประโยชน์อยากสนับสนุนโครงการต่อไป
และให้กลุ่มจังหวัดหาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ว่าควรจะมีรายละเอียดใดบ้างที่จะเป็น
โครงการ Best Practice ว่าจะเป็นแบบใดได้บ้างครับ

นางกรคณา ลืออดุลย์
เลขานุการ ฯ

โครงการ Best Practice อยากให้เป็นรายการที่ประสบผลสาเร็จ โดดเด่น
ทีส่ ุด และเป็นประโยชน์ที่สุด เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเสนอขอรับงบประมาณ
ในปีต่อ ๆ ไป

นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
อยากให้กลุ่มจังหวัดออกแบบหลักเกณฑ์ ให้จังหวัดใช้ในการคัดเลือก
หน.สนจ.นม.
เพื่อให้เป็น Best Practice ในทิศทางเดียวกัน เพราะเวลาที่เราจัดทารูปเล่ม
ออกมาจะได้เป็น รูปแบบเดียวกัน ในส่วนของข้อมูลที่จังหวัดจะจัดส่งให้ กลุ่มจังหวัด
ว่า ควรจะแสดงเรื่องอะไรบ้าง ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครอบคลุม เพื่อจะนามา
จัดทาเล่ม และข้อมูลทั้งหมดนี้มีข้อมูลผลการดาเนินงานเป็นอย่ างไร ก็จะมีตัวเลข
ปรากฏโชว์ ว่ า การด าเนิ น งานทั้ ง ปี มี อ ะไรบ้ า ง ได้ ท าอะไรไปบ้ า ง ก าหนดหั ว ข้ อ
อธิบายความสาเร็จ บรรยายเพื่อเอื้อประโยชน์ สรุปผลการดาเนินงาน แล้วรูปแบบ
สีขนาด ฟร้อนต์ อะไรต่าง ๆ เพื่อจะได้สะดวกในการทางาน
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ในหัวข้อผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ
พ.ศ. 2564 แยกตามประเด็นการพัฒนา ในส่วนนี้ กลุ่มจังหวัดได้แจกแบบฟอร์ม
ไปให้จังหวัด และจังหวัดจะประสานไปยังส่วนราชการกรอกข้อมูลผลการดาเนินงาน
ของตัวเอง ในส่วนตรงนั้น กลุ่มจังหวัดจะนาข้อมูลนั้นมาสรุปแยกเป็นรายประเด็นซึ่ง
เราจะใส่ทุกโครงการ เช่นกิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่เป็นตัวเดียวกัน แต่แยกกันทา
ทั้ ง 4 จั ง หวั ด ก็ จ ะต้ อ งมารวมข้ อ มู ล สรุ ป ให้ เ ป็ น ในภาพรวมของกลุ่ ม จั ง หวัด ฯ
แต่ส่วนที่เป็นหัวข้อการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ตรงนี้ที่ทางขณะทางานทุกท่าน
ได้ลงพื้นที่ให้ เราจะนาเนื้อหาที่ท่านได้ลงพื้นที่ ที่มา ความสาคัญต่าง ๆ ตลอดจน
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ก่ อ นหลั ง การอบรมแล้ ว อย่ า งรายได้ ก่ อ นจะอบรมรายได้ เ ท่ า นี้
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แต่หลังอบรมมีการสร้างรายได้เพิ่มเท่าไหร่กี่บาท/เดือน ก็จะได้นาผลในส่วนนี้ไว้ด้วย
เป็นรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปลงพื้นที่และได้สอบถามเกษตรกร หรือกลุ่มเป้า หมาย
อยากให้นาข้อมูลในส่วนนี้มาใส่เพิ่มเติม
ประธาน

ในเรื่องของการระบุปัญหาหรืออุปสรรคในส่วนนี้หากเราจะนาใส่ลงในเล่ม
เราควรมีวิธีแก้ไขหรือข้อเสนอแนะลงไปด้วยที่จะนาให้โครงการหรื อกิจกรรมไปสู่
ความส าเร็ จ ถ้าหากเราลงครบถ้ว นว่าเรามีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรและมีแนว
ทางแก้ไขที่จังหวัดนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการมันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านและ
อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเอกสารทางวิชาการ หรือเป็นเอกสารประสบการณ์เมื่อเจอ
ปั ญหาแบบนี้ สิ่ งนี้แหละที่ผ มคิดว่ าจังหวัด ทุกจั งหวัด ควรใส่ ใ ห้ ครบถ้ว นนะครั บ
ดังนั้นผมขอให้ท่านเขียนมาให้ครบถ้วนสาหรับปัญหาและข้อเสนอแนะด้วยนะครับ
ฉะนั้ น อยากให้ จั ง หวั ด ยกตั ว อย่ า งมาจั ง หวั ด ละ 1 โครงการที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด
มีประโยชน์ที่สุด และประสบความสาเร็จที่สุด และมากาหนดหัวข้อเพื่อที่จะบรรยาย
ความสาเร็จของโครงการในมิติไหนแต่ไม่ได้หมายความว่า จะให้รายงานในหัวข้อที่
จากัด แต่เปิดโอกาสให้ท่านได้บรรยายสิ่งที่ท่านกล่าวว่าสาเร็จอย่างไรที่จะมาขยาย
ต่อ สาเร็จเรื่องรายได้ สาเร็จด้านการเป็นต้นแบบ ซึ่งอยู่ที่ท่านบรรยายสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ คื อ เอกสารของเราจะมุ้ ง เน้ น เพื่ อ จะสร้ า งประโยชน์ ทั้ ง สรุ ป ผลการ
ดาเนินงาน และเพื่อที่เราจะได้นาเอกสารของเรา เป็นคู่มือในการทางาน เป็นคู่มือ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กลุ่มจังหวัดอื่น ๆหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้ศึกษาได้ประโยชน์
ผมคิดว่าในส่วนนี้ท่านสามารถบรรยายความสาเร็จได้ ในแบบกว้าง อ่านแล้วจะเกิด
ประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย มีความเห็ น
อย่างไร และขอรับทราบระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลด้วยนะครับ

นายสาครินทร์ จาปา
ผู้เชี่ยวชาญ ฯ สป.มท.

ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับว่านอกจากเราจะสามารถ
สรุปผลการดาเนินงาน เอกสารของเรายังสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
ไปด้วยในตัวครับ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ อย่างปีงบประมาณที่ผ่านมาเราได้ส่งเล่มเพื่อประชาสัมพันธ์ ประมาณช่วง
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ
เดือนมีนาคม 2564 แต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมามา ทางกลุ่มจังหวัดได้ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลด้วยตัวเอง จัดทาเอกสารรวบรวมทารูปเล่มเอง จึงจะแตกต่างจากปีนี้ที่เราจะ
ให้ทั้ง 4 จังหวัด ส่งข้อมูลเข้ามาและเราจะเข้ามาพิจารณาในที่ประชุม แล้วรวบรวม
เป็นรูปเล่ม ซึ่งจะมีโครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จอยู่หลายรายการที่จะต้องรอ
โครงการทุกโครงการเบิกจ่ายให้เสร็จก่อน จะมีตัวอย่างเล่มในปีก่อนๆ ให้ดูนะคะ

ตัวอย่างเล่มปีที่แล้ว

ตัวอย่างเล่มลงพื้นที่ปีที่แล้ว

ประธาน
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สรุปแล้วเมื่อปีที่แล้วกลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการ ทุกจังหวัดก็เลยไม่เป็น
ภาระ แต่ปีนี้เราไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระ เรามองว่าเป็นการมีส่วนร่วมการรายงาน
ผลการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มจังหวัดนะครับ และเชื่ออย่างหนึ่ง
นะครับว่ากลุ่มจังหวัดสามารถทาได้ดีเลยทีเดียวนะครับและปีนี้ก็ทาได้ดีเช่นเดียวกัน
แต่ขอให้ จั งหวัดช่ว ยส่งข้อมูล ให้ กับกลุ่ มจังหวัด ฯ ขอกาหนดส่ งข้อมูล ช่ว งเดือน
พฤษภาคม 2565 ด้วยนะครับ

- การใส่ข้อมูลตัวชี้วัด การคานวณ การจัดเก็บ
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ในส่วนของ เรื่องตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย ปี 64 และจะมี
ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล อย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาคงที่เพิ่มขึ้น อาจจะต้องรบกวนสานักงาน
คลังจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ในการกรอกข้อมูล และอี กหลายๆข้อมูลในตารางก็จะ
แบ่งส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลตามหัวข้อ
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย ปี 64

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานคลังจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาคงที่
เพิ่มขึ้น (ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)

ขยายตัวร้อยละ 2.93
ของปีก่อนหน้า
ปรับลดเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด – 19
คงเหลือร้อยละ 2.85

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า
ปรับลดเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด – 19
คงเหลือร้อยละ 2.57

3

ร้อยละ 2.98 จากปีก่อน สานักงานพัฒนาชุมชน
หน้า
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

4. สัดส่วนคนยากจนลดลง
(ฐานปีข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ ร้อยละ 12.1 ค่าเฉลี่ยของ
ภาคอีสานอยู่ที่ 13.0 ค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 8.6)
ลดลงปีละ 0.5 %
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ)

ร้อยละ 9.1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

-
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ตัวชี้วัดความสาเร็จรายประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

พ.ศ. 2561
การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร
0.5
1.0
(ฐานข้อมูลจาก สานักพัฒนาการเศรษฐกิจและ
ผล
ผล
สังคมแห่งชาติ ปี 2560 = 95,528 ล้าน
101,438.18 98,504.2
บาท
(+5,654.89)
9
ร้อยละ 6.19 (-2,933.89)

พ.ศ. 2564

1.5

2

สานักงานคลัง
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
หรือสานักงานคลัง
เขต 3

ร้อยละ
- 2.89

2. พื้นที่รับประโยชน์ทางด้านการเกษตร
จากการพัฒนาและบริหารจัดการน้า
เพิ่มขึ้น (ไร่)(ฐานข้อมูลจากกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ปี 2560 มีพื้นที่
ชลประทาน2,822,691 ไร่)
3. จานวนฟาร์มมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น
(ฟาร์ม)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12,500
-545,560
(2,277,131)

13,000
+348,825
(2,661,95
6)

13,500

13,500

หน่วยงาน
ชลประทาน

-

-

-

20

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

-

-

-

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

8
ผล
35,730
ลบ.
(+5,885)
ร้อยละ
12.20
-

8.82
ผล
16,929.02

9.51

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
1.ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย (SHA)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
(ฐานข้อมูลจากสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
รายได้การท่องเทีย่ วปี 2560 =
26,232.62 ล้านบาท)

8
ผล
31,845 ลบ.
(+5,612.38)
ร้อยละ 21.39

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวน
นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนใน 4
จังหวัด
(ฐานข้อมูลจากสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
จานวนนักท่องเที่ยวปี 2562 =
15,296,393 คน)

-

(- 18,803.98)
- ร้อยละ 59.05

-

-

37
ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่าย
3
3
2.95
ผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3
ผล
ผล
ผล
ปี
7,241.77
7,335.06 5,267.06
(มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
(+917.4)
(+461.01) (-1,883.74)
ฐานข้อมูลจากสานักงานพัฒนาชุมชน
ร้อยละ 14.51
ร้อยละ
ร้อยละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
6.71
-28.19
ปี 2558 = 5,592.74 ล้านบาท
ปี 2559 = 6,504.80 ล้านบาท
ปี 2560 = 6,875.58 ล้านบาท
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = 6,324.37ล้าน
บาท)
ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

พ.ศ. 2564
2.98

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด

-

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็ก
นักเรียนไทยของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ชั้น ป.1
(ฐานข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
ปี 2559 = 96.52
ค่าเฉลี่ยของประเทศ = 98.1)
เก็บข้อมูลทุก 5 ปี
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนต่อเดือน (จาก สานักพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2562
รายได้เฉลี่ย 20,393 บาท)
เก็บข้อมูลปีเว้นปี

มติที่ประชุม

96.52

-

-

-

-

ผล 20,393
บาท/เดือน/
ครัวเรือน

-

0.5

เห็นชอบ ร่างหัวข้อที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1) เพิ่มรายละเอียดของรูปเล่มผลการดาเนินงานฯ โดยเพิ่มหั ว ข้อ Best
Practice โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งให้คณะทางานฯ แต่ละ
จังหวัด พิจารณาคัดเลือกมา จังหวัดละ 1 รายการ และให้ฝ่ายเลขานุการ พิจารณา
ออกแบบฟอร์มสาหรับลงข้อมูล
2) เพิ่มสแกน QR Code สถานที่สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถดู
ในรูปแบบของ Street view ได้
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3) ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัดความสาเร็จรายประเด็น
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด มอบหมายให้สานักงานคลัง
จังหวัด หรือคลังเขต พิจารณาคานวณผลของตัวชี้วัดดังกล่าว ของปี พ.ศ. 2563 2564 เพื่อนามาประกอบในเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ)
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

