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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 13 / 2560
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
4. นายจารัส คชศิลา
5. นางสุนีย์ บุตรเนียร
6. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ
7. นางศศิกานต์ อุดรไสว
8. นายจาเริญ เปล้ากระโทก
9. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
10. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/เลขานุการ ก.บ.ก.
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ
11. นายณัฐพล ธานีรัตน์
12. นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
13. นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ
14. นายพันธ์ธัช ศรีหาพล
15. นายชลชิต ศรีโยธี
16. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
17. นายประภาส รักษาทรัพย์
18. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
19. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
20. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล
21. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี
22. นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

/- จังหวัด....
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จังหวัดสุรินทร์
23. นายธนยศ แสนสุกใส
24. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
25. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
26. นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
3. พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
6. ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
8. ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
9. ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
11. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
12. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี
13. ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
14. ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไกร เอี่ยมจุฬา
2. นายมาโนช ธาดาวิศรุต
3. ดร.โสภณ ผลประพฤติ
4. นายไพรวัลย์ เขียวอ่อน
5. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
6. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์
7. นายประกาย ผลสว่าง
8. นางดอกไม้ ขจรเดชา
9. นายวรากร เปรื่องค้า
10. นางจริยา ไชยสิงห์
11. นางภัทมาภรณ์ บุญชู
12. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
13. นางสาวสุกัญญา เศษวงศ์
14. นายจักรกฤษ เสียงดัง
15. นายยุทธนา รักษาชนม์
16. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
17. นางสาวนุรี อาญาเมือง
18. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์หม่อนไหมฯ บุรีรัมย์
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
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19. นายเอกรินทร์ ศิริโฉม
20. นางลักขณา บุญนา
21. นางวรรณภา เอ็นดู
22. นายไชยยศ วิทยา
23. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
24. นางสาวอรุณี ชาญหัด
25. นางสาวอริยา เคียงวิมลรัตน์
26. นางสาวโชติรส มีอานาจ
27. นางสาวทองคา รักวงษ์
28. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
29. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สานักงานอุสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 13/2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจสาคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระผมทาหน้าที่
ประธานการประชุมแทน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2560 รวม 30 หน้า หากมีคาหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

3.1 เรื่อง แก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ในแบบรายงานการประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 10/2560 มีการแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนี้
1. แก้ไขหน้าที่ 32 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองละหาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตาบลละหารปลาค้าว อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านท่าสวนยาง หมู่ที่ 7
ตาบลละหารปลาค้าว อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากพิมพ์ชื่อรายการซ้า
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มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

2. แก้ไขหน้าที่ 34 - แก้ไข 2 รายการ คือ
(1) ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมบ้านทานบเทวดา - ตะหลุกเตย หมู่ที่ 5
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
บ้านทานบเทวดา-ตะหลุกเตย หมู่ที่ 5 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากพิมพ์ผิด
(2) ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมบ้านทานบเทวดา-วังม่วงสามัคคี หมู่ที่ 5
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
บ้านทานบเทวดา-วังม่วงสามัคคี หมู่ที่ 5 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากพิมพ์ผิด
3. แก้ไขหน้าที่ 47 - แก้ไข รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต
จากหน้าโรงเรียนบ้านขามเวียน หมู่ 3–หมู่ 7 ตาบลช่อระกา อาเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร เป็น รายการ ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต จากหน้าโรงเรียนบ้านขามเวียน หมู่ 3–หมู่ 7 ตาบลช่อระกา
อาเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมาผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.700 กิโลเมตร
เนื่องจากพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
4. แก้ไขหน้าที่ 87 - แก้ไข จาก รายการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านกระเบื้องนอก - บ้านบุ่งเป้า ตาบลกระเบื้องนอก อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.800 กิโลเมตร เป็น
รายการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกระเบื้องนอก - บ้านบุ่งเบา
ตาบลกระเบื้องนอก อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 0.800 กิโลเมตร เนื่องจากพิมพ์ผิด
5. แก้ไขหน้าที่ 90 - แก้ไข รายการ ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
หมู่ที่ 14 บ้านหรพมประดิษฐ์ ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง
1.250 กิโลเมตร เป็น ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านพรหม
ประดิษฐ์ ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร
เนื่องจากพิมพ์ผิด
รับทราบ
3.2 การปรับชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ ของ
แผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย
สานักงบประมาณได้ประสานมายังกลุ่มจังหวัด ฯ ว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บูรณะสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย
ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา ให้ปรับเป็นระดับกิจกรรมหลัก และอยู่
ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ แทน เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเงินกันเบิกเหลื่อมปี ไม่สามารถสร้าง
โครงการใหม่ได้ จึงต้องใช้โครงการที่มีอยู่เดิม
รับทราบ
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ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวม

3.3 เรื่อง ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน
350,273,100 บาท สานักงบประมาณปลัดลดงบประมาณไม่จัดสรร จานวน 1,274,000
บาท คงเหลือ งบประมาณได้รับจัดสรร จานวน 348,999,100 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม
2560 มีผลการเบิกจ่าย จานวน 281,680,458.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.56 ดังนี้

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

เบิกจ่าย
64,052,642.00
73,796,131.57
88,876,676.64
52,959,328.47
1,995,679.54
281,680,458.22

ยังไม่เบิกจ่าย
5,902,073.18
1,513,890.00
18,558,514.00
25,974,477.18

งบฯ พับไป
20,542,840.00
3,273,177.25
1,434,233.36
14,003,687.53
1,004,320.46
40,258,258.60

ร้อยละ
100.00
92.59
98.33
74.05
100.00
91.56

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

3.4 เรื่อง ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม พ.ร.บ.ฯ จานวน 3,916,467,800 บาท
สานักงบประมาณปรับลดงบประมาณไม่จัดสรร จานวน 89,797,300 บาท และคงเหลือ
งบประมาณได้รับจัดสรร จานวน 3,826,670,500 บาท แบ่งเป็นดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดสุรินทร์
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรรหลังปรับลด
งบลงทุน
1,359,016,300 1,006,898,100
756,559,800
599,635,500
831,693,400
667,114,200
879,401,000
705,739,400
3,826,670,500 2,979,387,200

งบดาเนินงาน
248,363,200
104,504,300
105,319,200
109,937,600
568,124,300

งบรายจ่ายอื่น
5,500,000
2,500,000
5,000,000
8,184,000
21,184,000

งบอุดหนุน
98,255,000
49,920,000
54,260,000
55,540,000
257,975,000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รวมทั้งสิ้น
2,482,202,904.22 บาท กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กันเงิน
แบบไม่มีหนี้ (CF) จานวน 645,386,600 บาท และจังหวัดกันเงินแบบมีหนี้ (PO) และ
ไม่มีหนี้ (CF) อีกจานวน 1,836,816,304.22 บาท ดังนี้
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จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด
นครราชสีมา 1,359,016,300
ชัยภูมิ
756,559,800
บุรีรัมย์
831,693,400
สุรินทร์
879,401,000
รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500

เบิกจ่าย
452,475,287.22
333,964,122.25
230,587,033.07
123,949,248.55
1,140,975,691.09

ร้อยละ
33.54
45.69
28.93
15.33
30.96

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณพับไป
894,253,295.78
12,287,717
386,358,492.80 36,237,184.95
521,001,337.71 80,105,029.22
680,589,777.93 74,861,973.52
2,482,202,904.22 203,491,904.69

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
1,501,211,586.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.60 ดังนี้
จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด
เบิกจ่าย
นครราชสีมา 1,359,016,300 602,488,511.46
ชัยภูมิ
756,559,800 381,319,025.06
บุรีรัมย์
831,693,400 265,610,925.84
สุรินทร์
879,401,000 251,793,124.10
รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 1,501,211,586.46

ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
งบประมาณพับไป
45.22 666,903,071.54 91,375,317.00
52.94 339,003,519.99 36,894,484.95
35.36 485,547,444.94 80,508,029.22
31.30 552,742,902.38 74,864,973.52
41.60 2,044,196,938.85 283,642,804.69

หมายเหตุ : ทั้งนี้ มีงบประมาณเหลือจ่ายพับไปเพิ่มขึ้นจานวน 80,150,900 บาท เนื่องจาก
จังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม จานวน 79,089,600 บาท
ดังต่อไปนี้
(1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
- กิ จ กรรมหลั ก ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซม บู ร ณะสิ่ งอั น เป็ น สาธารณประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านตลุก
พลวง หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกกระเบื้อง อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 6,337,000 บาท
(เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง)
- กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารั ฐนครชัย
บุรินทร์ รายการ ระเกี่ยวนวดข้าว 42 คัน งบประมาณ 63,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 1 - บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4 ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,750,600 บาท (เงินเหลือจากการอนุมัติ)
- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน รายการ ซ่อม
สร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองน้าขุ่น
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.875 กิโลเมตร งบประมาณ 8,000,000 บาท
(เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง)
จังหวัดชัยภูมิ เหลือจ่ายจากเงินกันเบิกเหลื่อมปีที่สานักงบประมาณไม่อนุมัติและ
พับไป จานวน 657,300 บาท โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า รายการ ก่อสร้างฝายห้วย
คลองกลาง ตาบลหนองคอนไทย อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
10,000,000 บาท (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) สานักงบประมาณเห็นชอบ
จานวน 9,342,700 บาท ไม่จัดสรรพับไป 657,300 บาท
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จังหวัดบุรีรัมย์ เหลือจ่ายจากเงินกันเบิกเหลื่อมปีที่สานักงบประมาณไม่อนุมัติและ
พับไป จานวน 403,000 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม รายการ ก่อร้างขยายช่อง
จราจร จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร สายทาง ทล.219 ตอนสตึก - หัวถนน จังหวัด
บุรีรัมย์ ระยะทาง 1.674 กิโลเมตร (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) งบประมาณ
45,000,000 บาทสานักงบประมาณเห็นชอบ จานวน 44,650,600 บาท ไม่จัดสรรพับไป
349,400 บาท
(2) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน รายการ
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านห้วยราช - บ้านสวายจีก อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง)
งบประมาณ 14,000,000 บาทสานักงบประมาณเห็นชอบ จานวน 13,946,400 บาท
ไม่จัดสรรพับไป 53,600 บาท
จังหวัดสุรินทร์ เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมพับไป จานวน 3,000 บาท
จากโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 เรื่อง ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายเลขานุการ

รัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ในภาพรวมจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 96 รายจ่ายประจาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 88 และในแต่ละไตรมาส ยังกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
ประเภท
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

ไตรมาส 1
33
22
30

ไตรมาส 2
55
43
52

ไตรมาส 3
77
65
74

ไตรมาส 4
98
88
96

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 3 โครงการ 11
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม
389,503,400 บาท ดังนี้
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยรับงบประมาณ
จังหวัด งบประมาณที่จัดสรร
งบลงทุน
งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น
นครราชสีมา
112,548,600 57,137,500 45,571,500 9,839,600
ชัยภูมิ
95,082,300 74,465,800 19,116,800 1,500,000
บุรีรัมย์
116,273,400 101,312,800 14,460,600
500,000
สุรินทร์
60,599,100 46,988,900 13,110,200
500,000
กลุ่มจังหวัดฯ
3,000,000
3,000,000
รวม
389,503,400 279,905,000 94,258,800 15,339,600
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย จานวน 1.73 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.44 ดังนี้
ประเภท
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
รวม

จานวน
109.60
279.91
389.50

หน่วย:ล้านบาท
เบิกจ่าย
ร้อยละ
1.73
1.58
0
0
1.73
0.44

ผลการดาเนินงานรายจังหวัด ดังนี้
ผู้แทนจากจังหวัด
นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มีรายการงบลงทุนยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 4
รายการ คาดว่าจะก่อหนี้ไม่ทัน ภายใน 31 ธันวาคม 2560 จานวน 2 รายการ

ผู้แทนจากจังหวัด
ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มีรายการงบลงทุน 9 รายการ รายการของโครงการชลประทาน
เป็นการดาเนินการเองทั้งหมด ส่วนรายการของแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ สามารถ
ก่อหนี้ได้ทัน ภายใน 31 ธันวาคม 2560

ผู้แทนจากจังหวัด
บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายการงบลงทุนทั้งหมด 21 รายการ งบประมาณ 101 ล้านบาท
งานพัฒนาแหล่งน้ามีทั้งดาเนินการเองและจ้างเหมาซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะก่อหนี้
ไม่ทันภายใน 31 ธันวาคม 2560 จานวน 2 รายการ งบประมาณ 61 ล้านบาท

ผู้แทนจากจังหวัด
สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ มีรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะก่อหนี้ไม่ทันภายใน 31 ธันวาคม 2560
จานวน 3 รายการ งานพัฒนาแหล่งน้า จานวน 2 รายการ งานก่อสร้างสายทาง จานวน
1 รายการงบประมาณรวมทั้งสิ้น 43 ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

9

ฝ่ายเลขานุการ

3.6 เรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (หนังสือ ก.น.จ.
ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 12 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)
คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ลงมติ เรื่อง
แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการดังนี้
1) รับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2560 โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้

ลาดับ
หัวข้อ
1 เรื่องที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สมควร
จะปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 คื อ ระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา 18 วรรคสาม)
และระยะเวลาแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด
(มาตรา 27 วรรคหนึ่ ง ) ที่ ก าหนดให้
แผนพัฒนามีระยะสี่ปี
2 สาหรับการดาเนินงานตามมาตราอื่นๆ

3

การปฏิบัติ
ให้ถือปฏิบัติตามร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... ที่ ครม.
เห็นชอบ

ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัด
และกลุ่ มจังหวัดแบบบู รณาการ พ.ศ. 2551 และร่าง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... ที่ ครม. เห็นชอบต่อไป
เรื่องที่ จั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัดต้องปฏิ บั ติ บางมาตราอ้างถึ ง “ก.น.จ.” ให้หมายถึงคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยการบริ ห าร บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ตามร่างระเบียบ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ
2551 อย่างมีเงื่อนไข
บูรณาการ พ.ศ. ....
2) เห็นชอบในหลักการ
2.1) ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
2.2) ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
3) เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณ กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
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บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) และยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณ กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว สานักงาน ก.พ.ร. ได้ซักซ้อมแนวทางการดาเนินการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
ลาดับ
หัวข้อ
1. แ น ว ท างก ารจั ด ท าแ ผ น พั ฒ น าจั งห วั ด
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งคา
ของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2

3

4

มติที่ประชุม

กลุ่มจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริ ห ารงานจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด แบบ
บู ร ณาการ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด และ
ก าหนดจั งหวั ดที่ เป็ น ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การของกลุ่ ม
จั ง หวั ด กรณี ที่ ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ใหม่ เช่ น
กลุ่ มจั งหวัดภาคกลางปริ มณฑล ประกอบด้ วย
นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี
กลุ่มจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริ ห ารงานจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด แบบ
บู ร ณาการ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด และ
ก าหนดจั งหวั ดที่ เป็ น ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การของกลุ่ ม
จังหวัด
แนวทางการบริ ห ารงบประมาณจั งหวั ด และ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด

รับทราบ

การปฏิบัติ
ด าเนิ น การตามนโยบาย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. จะได้
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
พิจารณาเห็นชอบต่อไป
ให้ดาเนินการตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณการ (ก.บ.ก.) เพื่อทาหน้าที่จัดทาแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัด

ให้ ก.บ.ก ตามที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งไว้ เดิ ม ท าหน้ าที่
จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
1) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด บริหารงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ภ. จะกาหนดต่อไป
2 ) ค ง ใ ห้ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ
กาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
ฉบับเดิม (ฉบั บที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554)
บริ ห ารงบประมาณ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.
2561
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ผชช.ด้านยุทธศาสตร์
สป.มท.

มติที่ประชุม

ผชช.ด้านยุทธศาสตร์
สป.มท.

3.7 เรื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0202.1/ว 6730 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกลุ่ม
จังหวัดใหม่และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้เปลี่ยนแปลง
การจัดกลุ่มจังหวัดจากเดิมจานวน 8 กลุ่มจังหวัด โดยมีคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ 1658/2560 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เพื่ออนุวัติตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค การพัฒนาพื้นที่
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้นไปด้วยความเรียบร้อย
เกินประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 49 และมารา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงยกเลิกคาสั่งสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 362/2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และ ที่
571/2556 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรง
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กากับดูแล
การปฏิบัติราชการเป็นรายพื้นที่โดยให้มีการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน บทบาท
ภารกิจและอานาจหน้าที่ รวมทั้งกรอบอัตรากาลัง
(2) มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ) สานักปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับทราบ
3.8 เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0211.8/ว 6769 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ลงมติเห็นชอบตามที่
สานักงบประมาณเสนอมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้
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1) กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีรายการที่ไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ หรือกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เพื่อนาไปช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบ
อุทกภัยหรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ
แผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้กลับคืนสู่
สภาพปกติ หรือเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้จัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
กาหนดเป้าหมาย และสถานที่ดาเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และขอทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
2) กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีรายการเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีและไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ ให้ดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็น
ลาดับแรก โดยดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณในโอกาสแรก
ทั้งนี้ เห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
กากับให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น เร่งดาเนินการใช้จ่ายและก่อหนี้ให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม

ผชช.ด้านยุทธศาสตร์
สป.มท.

รับทราบ
3.9 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ 0212.1 /ว 6750 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ที่กากับแผนงานบูรณาการฯ โดยมีแนวทาง ดังนี้
1) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงประมาณรายจ่าย ให้เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลทาให้เป้าหมายโครงการ
กิจกรรม หรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญตามที่สานักงบประมาณ ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว ตามข้อ 10 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
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แผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้ดาเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กากับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจาการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดาเนินการเป็นไปตามข้อ 15 (2) และข้อ 16 ของระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และ
ส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และแจ้งให้สานักงบประมาณทราบ
3) การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กาหนดเป็นห้วงเวลา ดังนี้
3.1) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้ส่งรายละเอียดการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รอบที่ 1 ภายใน
15 ธันวาคม 2560 และรอบที่ 2 ภายใน 30 มกราคม 2561
3.2) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย ให้ส่งข้อมูลรายละเอียดการใช้
งบประมาณที่เหลือจ่ายให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รอบที่ 1 ภายใน
15 ธันวาคม 2560 และรอบที่ 2 ภายใน 30 มกราคม 2561 และรอบที่ 3 ภายใน
30 เมษายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การยกเลิกการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 4 รายการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 80,750,600 บาท
จังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล ดังนี้
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 2 รายการ
(1) รายการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง วิทยาลัยเกษตร - บ้านหนองขอน
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.7500 กิโลเมตร งบประมาณ
8,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา (เหลือจ่าย
จากการจัดซื้อจัดจ้าง) เนื่องจากได้เกิดอุทกภัยขึ้น ทาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จาเป็นต้องดาเนินการซ่อมแซมไปแล้วโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สานักงานจังหวัด
นครราชสีมา

14
(2) รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 1 – บ้านหัวตลาด
หมู่ที่ 4 ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.500 กิโลเมตร งบประมาณ 1,750,600 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ที่ทาการอาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (เงินเหลือจากการอนุมัติ)
เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนรูปแบบรายการและงบประมาณที่เสนอ ไม่สามารถดาเนินการได้
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทาง
หลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองน้าขุ่น อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง
2.875 กิโลเมตร งบประมาณ 8,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : แขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา (เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) เนื่องจากได้เกิดอุทกภัยขึ้น ทาให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จาเป็นต้องดาเนินการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนโดยใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง แขวงทางหลวงชนบทได้ดาเนินการ
ซ่อมสร้างถนนในสายทางดังกล่าวไปบางส่วนแล้วเช่นกัน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาจากข้อเสนอของจังหวัดนครราชสีมาเห็นชอบให้ยกเลิกการดาเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง วิทยาลัยเกษตร - บ้านหนองขอน อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.7500 กิโลเมตร
รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 1 – บ้านหัวตลาด หมู่ที่ 4
ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัด นครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 0.500 กิโลเมตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
ในกลุ่มนครชัยบุรินทร์
รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านหนองน้าขุ่น อาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.875 กิโลเมตร
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 17,750,600 บาท ตามทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาเสนอ
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ผู้แทนสานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ขอยกเลิกโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลง
ใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ กิจกรรมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน
การผลิต รายการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จานวน 42 เครื่อง งบประมาณ 63,000,000
บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเกิดความขัดข้อง
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับข้อทักท้วงจากสานักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะ ได้ทาการประกาศและยกเลิกมาแล้ว 2 ครั้ง ทาให้ไม่เป็นไปตามแผน
เกิดความล่าช้าไม่ทันฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีตามฤดูการผลิต ปี 2560/2561 จึงขอยกเลิก
การดาเนินโครงการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาจากข้อเสนอของจังหวัดนครราชสีมาเห็นชอบให้ยกเลิกการดาเนิน
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย
เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
กิจกรรมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต รายการเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
จานวน 42 เครื่อง งบประมาณ 63,000,000 บาท ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

ผู้แทนจากจังหวัด
นครราชสีมา
ที่

4.2 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จังหวัดนครราชสีมา มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
โครงการตามปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาการเกษตร 14,700,000 โครงการพัฒนาการเกษตร 7,500,000 แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมาไม่สามารถ
และอาหารปลอดภัยนครชัย
และอาหารปลอดภัยนครชัย
ด า เนิ น โ ค ร ง ก า ร /
บุรินทร์
บุรินทร์
กิ จ ก ร ร ม เ ดิ ม ไ ด้
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้าง
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้าง
เนื่ อ ง จ า ก ไ ด้ มี ก า ร
พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า
พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อ
ด าเนิ น การไปบางส่ ว น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แล้ว มีการเปลี่ยนแปลง
ระยะทางการก่ อ สร้ า ง
การแข่งขัน
แข่งขัน
จึ ง ข อ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- รายการซ่อมสร้าง
14,700,000
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต (โดยวิธี prvement
in - place recycling) สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 2 สถานีรถไฟบ้านสาโรง ตาบล
ลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร ระยะทาง
5.600 กม. 1 สายทาง

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- รายการซ่อมสร้าง
7,500,000
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต (โดยวิธี prvement
in - place recycling) สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 2 สถานีรถไฟบ้านสาโรง ตาบล
ลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร ระยะทาง
2.500 กม. 1 สายทาง

เหตุผล
รายละเอี ย ด ระยะทาง
งบประมาณ เพื่อให้ตรง
กั บ ข้ อ เท็ จจริ ง ที่ ต้ อ ง
ด า เนิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้
โค ร ง ก า ร /กิ จ ก ร ร ม
วัตุประสงค์เดิม และลด
เป้ าหมาย งบประมาณ
ลง

ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายสาหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังกล่าว ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย เป้าหมาย โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน จากรายการเดิมซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
prvement in – place recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - สถานีรถไฟบ้านสาโรง
ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.600 กม. 1 สายทาง งบประมาณ 14,700,000 บาท เป็น
รายการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี prvement in – place
recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - สถานีรถไฟบ้านสาโรง ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง
2.500 กม. 1 สายทาง งบประมาณ 7,500,000 บาท ตามที่ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมาเสนอ
4.3 เรื่อง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ได้มีการประชุมเพือ่ ทบทวน
การจั ด ท าแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบใหม่ และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2560 และวันที่ 20 ธันวาคม 2560 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ
4 ปี (พ.ศ.2561– 2564) ดังนี้
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วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข
เป้าประสงค์รวม (Objective)
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
4) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3) การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
4) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (Strategy)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
1.9 ส่งเสริมการใช้นวัตรรมและพลังงานทดแทน
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2.6 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.7 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
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4) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีแผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ ดังนี้

ค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป

แผนงาน

เพิ่มมูลค่าและขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

1. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ GPP
ภาคเกษตร
(ฐานข้อมูล ปี
2558 =
91,400 ล้าน
บาท
ปี 2559
ประมาณการ
เพิ่มขึ้น 1 %=
92,314 ล้าน
บาท
ปี 2560
ประมาณการ
เพิ่มขึ้น 1 % =
93,237.14
ล้านบาท )
2. แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรได้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการ
(แห่ง)
3. ระยะทาง
คมนาคมขนส่งที่
ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน
(กิโลเมตร)

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2561 2563
2564
พ.ศ.
2564
3
4
4
(98.934. (102,891 (102,891
49 ล้าน
.87 ล้าน .87 ล้าน
บาท)
บาท)
บาท)

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

1
(94,169.
51 ล้าน
บาท)

2
(96.052.
90 ล้าน
บาท)

15

20

25

30

30

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
น้าเพื่อ
การเกษตร

10

15

20

25

70

กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ระบบโลจิ
สติกส์และ
การกระจาย
สินค้าใน
ภูมิภาค
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

4 ร้อยละของ
ผลผลิตมัน
สาปะหลังเฉลีย่ ต่อ
ไร่ (ตัน)

4

4.5

5

5.5

พ.ศ.
2561 พ.ศ.
2564
5.5

5. พื้นที่ปลูกพืช
อื่นในเขตปลูกข้าว
ไม่หมาะสมเพิ่มขึ้น
(ไร่)

4,000

4,000

4,000

4,000

16,000

6. ร้อยละของ
เกษตรกรทีผ่ ่าน
การอบรมมีการนา
ความรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ
ในแปลงที่ดินของ
ตนเอง
7. มูลค่าการ
จาหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัย
ในงานแสดง
มหกรรมสินค้า
(ล้านบาท)

50

60

70

80

80

10

10

10

10

10

8. ร้อยละจานวน
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สร้าง
มูลค่าเพิม่
9. ร้อยละการ
รวมกลุม่ เครือข่าย
นวัตกรรมเกษตร
การผลิตการแปร
รูปและจาหน่าย
เพิ่มขึ้น

12

20

24

32

32

20

40

40

40

40

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
พื้นที่
เกษตรกรรม
ให้เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4
ยกระดับ
สินค้าเกษตร
เข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมและ
พัฒนาตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6
ยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้าน
การตลาด
สินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 7
ส่งเสริมการ
แปรรูปผล
ผลิตเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่
กลยุทธ์ที่ 8
สนับสนุนให้มี
การรวมกลุ่ม
การผลิตและ
จาหน่าย
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

พัฒนาการเลีย้ ง
สัตว์ให้มีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
รองรับตลาด
ระดับสูง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ไหม

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

10. ผลงานวิจัย
และพัฒนาพื้นที่
นวัตกรรม
การเกษตรอาหาร
ปลอดภัยครบ
วงจร
9. มูลค่าโคเนื้อ
คุณภาพ (ล้าน
บาท)

10. มูลค่ากระบือ
(ล้านบาท)
11. มูลค่าแพะ
(ล้านบาท)
ส่งเสริมและ
1. ร้อยละที่
สนับสนุนแหล่ง
เพิ่มขึ้นของรายได้
ท่องเที่ยวของกลุ่ม จากการท่องเที่ยว
จังหวัดภาค
(ฐานข้อมูลรายได้
ตะวันออกเฉียงเห การท่องเที่ยวปี
นือตอนล่าง 1 ให้ 2558 =
ได้รับความนิยม
21,323.49
ล้านบาท)

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

20

20

25

30

พ.ศ.
2561 พ.ศ.
2564
30

100

100

100

100

400

25

28

32

40

125

3

5

6

8
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8
(26,861.
45 ล้าน
บาท)

8
(29,010.
37 ล้าน
บาท)

9
(31,621.
30 ล้าน
บาท)

10
(34,783.
43 ล้าน
บาท)

10
(34,783.
43 ล้าน
บาท)

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 9
ส่งเสริมการ
ใช้นวัตรรม
และพลังงาน
ทดแทน
กลยุทธ์ที่ 10
ส่งเสริมอาชีพ
การเลีย้ งสัตว์
คุณภาพสูง

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งอานวย
ความสะดวก
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาสินค้า
และบริการ
ทางการ
ท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนา
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4
สร้างความเชือ่
มั่นและความ
ปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว

21

ค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของกลุม่
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนล่าง 1
ได้รับการฟื้นฟูให้
มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ไหมของ
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนล่าง 1 ให้
เป็นที่ต้องการของ
ตลาดภายในและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

2. จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติได้รับ
การบริหารจัดการ
ให้มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว

5

6

7

8

พ.ศ.
2561 พ.ศ.
2564
8

1. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมจาก
รายได้เฉลี่ยปี
2560 ร้อยละ 3
(มูลค่าการ
จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม
ฐานข้อมูล ปี
2560 จาก ศูนย์
หม่อนไหมฯและ
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
มูลค่า 5,185.45
ล้านบาท)
2. จานวน
เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาการ
ผลิตเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน
หม่อนไหม
(ปี 2561 เกษตร
กรใด้รับการ
พัฒนา 250 คน,
ปี 2560
เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 350
คน)

3
(5,424.1
2 ล้าน
บาท)

3
(5,573.4
1 ล้าน
บาท)

3
(5,722.7
0 ล้าน
บาท)

3
(5,871.9
9 ล้าน
บาท)

3
(5,871.9
9 ล้าน
บาท)

350

350

350

-

1,050

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 7
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการ
ผลิตไหมให้มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 8
ส่งเสริม
การตลาด
และการ
ประชาสัมพัน
ธ์การ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์
ไหม
กลยุทธ์ที่ 9
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ไหมให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน

22

ค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการค้า
ชายแดน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

แผนงาน

ยกระดับการค้า
ชายแดนของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนล่าง 1

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

1. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของการค้า
ชายแดนจากปีที่
ผ่านมา
(ฐานข้อมูลปี 59
มูลค่าการค้า
ชายแดน
จ.บุรีรมั ย์ =
602.47 ล้าน
บาท
จ.สุรินทร์ =
2,777.42 ล้าน
บาท
รวมกลุม่ จังหวัด =
3,379 ล้านบาท)
ปี 2560
ประมาณการ
เพิ่มขึ้น 10% =
3}717.88 ล้าน
บาท
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุที่พึง
พาตนเองได้

จานวนกลุ่มภูมิ
ปัญญาของ
ผู้สูงอายุ (กลุ่ม)
(กลุ่มละ10 คน)

กลยุทธ์
พ.ศ.
พ.ศ.
2561 2564
พ.ศ.
2564
10
10
กลยุทธ์ที่ 1
(5,443.3 (5,443.3 ส่งเสริมและ
5ล้านบาท) 5ล้านบาท) พัฒนาการค้า
ชายแดน และ
การลงทุนใน
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และโลจิ
สติกส์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

10
(4,089.6
7 ล้าน
บาท)

10
(4,498.6
4ล้านบาท)

10
(4,948.5
0 ล้าน
บาท)

-

1

2

3

3

-

3

3

3

9

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนา
สนับสนุน
กิจกรรมการ
ลงทุนพัฒนา
ด้านสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมอาชีพ
ทักษะชีวิต
และส่งเสริม
สร้าง
ศักยภาพการ
พึ่งพาตนเอง
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
พ.ศ.
2561
จานวนนวัตกรรม
ภูมิปัญญา

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

ลาดับ
ที่

-

พ.ศ.
2562
3

พ.ศ.
2563
3

พ.ศ.
2564
3

พ.ศ.
2561 พ.ศ.
2564
9

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมและ
พัฒนาตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่ประชุมได้พิจารณาตามข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดแล้วให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564)
4.4 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ได้มีการประชุมเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และวันที่ 20 ธันวาคม 2560 จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุม่ นครชัย
1 บุรินทร์

งบประมาณ

หน่วยดาเนินงาน

458,946,100
405,564,100

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรินทร์

10,000,000

มทส.

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการนานวัตกรรมและองค์ความรู้มา
สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบ
วงจร

30,000,000

มทส.

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
ครบวงจร

19,400,000

สนง.กษ.นม.

24
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2. การศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทาแปลงเกษตรผสมผสานทดแทนการปลูก
ข้าว
กิจกรรมย่อยที่ 4 การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าว
กิจกรรมย่อยที่ 5. การประชาสัมพันธ์ ถอดองค์ความรู้และสรุปผล
การดาเนินโครงการ

1,070,000

กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตมันสาปะหลังครบวงจร
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตมันสาปะหลังครบวงจร
กิจกรรมย่อยที่ 2 การศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมการผลิตมัน
สาปะหลัง
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทาแปลงเกษตรผสมผสานทดแทนการปลูก
มันสาปะหลัง
กิจกรรมย่อยที่ 4 การประชาสัมพันธ์ ถอดองค์ความรู้และสรุปผล
การดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน
(innovation cluster) ด้านการเกษตร ๔ จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
กิจกรรมย่อยที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
ท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้า
ด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครชัยบุรินทร์ (จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) จานวน ๘๐ ราย/ ๘๐
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาเพื่อยกระดับการเชื่อมต่อกลุ่มเกษตร
วิสาหกิจชุมชนสู่การค้าเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน
อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ด้วยงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 4 บริหารและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 6 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้
โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฟาร์มเกษตรตาม
แนวทางเกษตรพอเพียง

หน่วยดาเนินงาน
สนง.กษ.นม.

3,254,100
สนง.กษ.สร.
11,500,000
2,430,000
1,145,900

สนง.กษ.บร.
สนง.กษ.ชย.
สนง.กษ.นม.

16,970,000
1,070,000
สนง.กษ.นม.
3,254,100
สนง.กษ.นม.
11,500,000
สนง.กษ.สร.
1,145,900
สนง.กษ.ชย.
53,000,000
5,000,000
มรภ.นม.
17,500,000

มรภ.นม.
30,000,000
มรภ.นม.
500,000

มรภ.นม.

53,692,600
49,396,600
สนง.กษ.สร.

25
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การจัดการฟาร์มเกษตร
ตามแนวทางเกษตรพอเพียง

4,296,000

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

170,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 เก่อสร้างอาคารบังคับน้าฝั่งขวา อ่างเก็บน้าห้วย
ทราย ต.บ้านชวน อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

9,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 2 สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านโนน
สมบูรณ์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

25,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้าลาปะเทีย ตาบล
อีสานเขต - ตาบลเมืองยาง ช่วงอาเภอเฉลิมพระเกียรติ - อาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรมั ย์
กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างอาคารบังคับน้าร่องกระดัน บ.หนองบัว
พรม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

18,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 5 แก้มลิงบ้านตายัวะ พร้อมอาคารประกอบ ต.โคก
สะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

11,600,000

กิจกรรมย่อยที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้าห้วยจะบก ตาบล
ลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย์

12,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าบ้านหนองไผ่ล้อม(ท่า
ขาม) บ้านหนองไผ่ล้อม ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
กิจกรรมย่อยที่ 8 แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองบัว
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าลาปลายมาศ ตาบล
ช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรมั ย์
กิจกรรมย่อยที่ 10 ก่อสร้างฝายหินทิ้งนางแดดเหนือ ต.วังชมภู อ.
หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมย่อยที่ 11 แก้มลิงหนองตาลิงระยะที่ 2 พร้อมอาคาร
ประกอบ ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 12 ก่อสร้างระบบระบายน้าคลองทุ่งกระตาด - คลอง
จักราช ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมย่อยที่ 13 ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
โคกแพงพวย ต.ละหาน อ.จัตุรสั จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมย่อย 14 ก่อสร้างอาคารบังคับน้าลาห้วยฮัง ต.บ้านแท่น อ.
บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมย่อยที่ 15 ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
สามสวนโพธิ์งาม (2) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผสมผสานแบบบูรณา
การตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยดาเนินงาน

สนง.กษ.สร.
โครงการ
ชลประทาน

4,500,000

8,000,000
8,000,000
10,000,000
8,000,000
12,000,000
16,700,000
7,000,000
5,200,000
15,000,000
52,501,500 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์
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กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแบบเกษตร
ผสมผสาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนแหล่งเก็บน้าตามศักยภาพของพื้นที่
สาหรับเป็นจุดสาธิตแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์
ผสมเสร็จ (Feed Center)
กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 11 กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปและจาหน่ายเนื้อสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 12 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสตั ว์
กิจกรรมหลักที่ 13 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่ม
3 จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 14 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 224 –ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ(ตอน1) ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง
นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา4 ช่องจราจร ช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ
- อ่างเก็บน้าลาสะพุง (โครงการพระราชดาริอ่างลาสะพุง) ตาบล
หนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมผิ ิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตรระยะทาง 1.900 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างขยายผิวจารจร สายทางหลวงหมายเลข
2445 ตอนบุรรี ัมย์ – แสลงโทน อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์
ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
ระยะทาง 1.55 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทางเข้าโลกของช้าง บ้านกะโพ หมู่ 1 ตาบลกะโพ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.001.00 เมตรระยะทาง 3.300 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านสัมฤทธิ์ ตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมาผิวจราจรกว้าง 3.500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 2.000เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

งบประมาณ

หน่วยดาเนินงาน

50,251,500
2,250,000
53,382,000
35,000,000
สนง.ปศ.นม.
9,200,000
สนง.ปศ.บร.
1,082,000 สนง.ปศ.ชย.
3,100,000
สนง.ปศ.นม.
5,000,000
สนง.ปศ.นม.
468,754,800
417,431,400
240,250,000
24,000,000

แขวงทางหลวง
ชนบท

นม
9,950,000
ชย
41,000,000
บร
22,000,000
สร
19,800,000

นม
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งบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 6 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้าน
โหล่น อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมผิ ิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 7 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าง
เก็บน้าสนามบินน้า อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตรระยะทาง 1.700 กิโลเมตร
งบประมาณ
กิจกรรมย่อยที่ 8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต สาย
บ้านน้อยแสนสุข ม.12 – แยกเขาขาว(จุดชมวิวผามะนาว) ต.โคก
ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 9 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านปราสาทเมืองแขก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง
3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 225 - แยก ทช.ชย. 3019 อาเภอเขว้าจังหวัด
ชัยภูมิผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 11 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทางเข้าวัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระนอน) อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
กิจกรรมย่อยที่ 12 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สายบ้านยาง – บ้านกลาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตรระยะทาง 1.900 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 13 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สายแยก ทช.ชย.3001 – วัด
ศิลาอาสน์ ภูพระ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมผิ ิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตรระยะทาง 2.750
กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 14 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แยก ทล 24 - โครงการ
อันเนื่องมากจากพระราชดาริ (เพือ่ นพึ่งพา) บ้านใหม่สันติธรรม ต.
มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผิวกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 ม. ระยะทาง 3.500 กม. งบประมาณ 15 ล้านบาท
กิจกรรมย่อยที่ 15 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟังติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 224-ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ (ตอน 2) ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.25 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมหลักที่ 15 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์

7,500,000

หน่วยดาเนินงาน

ชย
25,000,000
บร
26,000,000
สร
18,000,000
นม
18,200,000
ชย
15,000,000
นม
5,800,000
ชย
8,000,000

ชย
15,000,000
นม
24,000,000

10,500,000

นม
มทร.อีสาน นม.

28
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยดาเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 16 การพัฒนาแผนที่อัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นนา
เที่ยวหมู่บ้านทอผ้าไหมนครชัยบุรนิ ทร์

10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการกลุ่ม นครชัยบุรินทร์

7,200,000 สนง.ท่องเที่ยวฯ
นม.
12,000,000 สนง.ท่องเที่ยวฯ

กิจกรรมหลักที่ 18 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและปั่นจักรยาน
"Tour of Nakhonchaiburin
กิจกรรมหลักที่ 19 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาราธอน 4
ขุนเขา "นครชัยบุรินทร์"
กิจกรรมหลักที่ 20 เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ (FAM Trip) "นครชัย
บุรินทร์"
กิจกรรมหลักที่ 21 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 22 พัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
-พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

มทร.อีสาน นม.

บร.
20,000,000

สนง.ท่องเที่ยวฯ
สร.
10,000,000 สนง.ท่องเที่ยวฯ
ชย.
20,000,000 สนง.วัฒนธรรม
นม.
48,481,400
6,296,450

-พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

11,184,950

-พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

16,000,000

-พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

15,000,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนคร
4 ชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 23 นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าไหมไทยสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 24 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน
มกษ. 8000
กิจกรรมหลักที่ 25 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช.
กิจกรรมหลักที่ 26 กิจกรรมจัด Road show OTOP จัดแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 27 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรนิ ทร์แบบครบวงจร
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการสาวไหม
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการค้นหูกเส้นไหม
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการควบเกลียวเส้นไหม
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการตีเกลียวเส้นไหม

51,323,400
3,151,400

ตารวจภูธรจังหวัด
นม.
ตารวจภูธรจังหวัด
ชย.
ตารวจภูธรจังหวัด
บร.
ตารวจภูธรจังหวัด
สร.

ศูนย์หม่อนไหมฯ
นม.
480,400 ศูนย์หม่อนไหมฯ
ชย.
1,650,600 สนง.อุตสาหกรรม
บร.
12,000,000
พช.นม.
34,041,000
มทร.อีสาน นม.
3,302,000
3,177,000
3,302,000
3,052,000
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กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเตรียมเส้นไหมเพื่อ
มัดหมีเ่ ส้นไหม
กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการกรอเส้นไหม
กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทอผ้าไหม
กิจกรรมย่อยที่ 8 พัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการย้อมสีผ้าไหม
กิจกรรมย่อยที่ 9 พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหม
กลุ่มนครชัยบุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
5 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 28 การพัฒนาตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้าสูส่ ากล
กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อ
การค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
-ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อม แยก
ทางหลวงหมายเลข 2445 อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ตอน
ที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
6 สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 30 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่
การสร้างรายได้ของผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 31 ศึกษาอาชีพในชุมชน ระดับกลุม่ จังหวัด "นครชัย
บุรินทร์"
กิจกรรมหลักที่ 32 การส่งเสริมการมีอาชีพหลังวัยเกษียณ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 30 กิจกรรมหลัก

มติที่ประชุม

งบประมาณ

หน่วยดาเนินงาน

2,802,000
3,052,000
3,802,000
3,552,000
8,000,000

37,600,800
37,600,000
7,600,000

30,000,000

สนง.พาณิชย์
จังหวัดสุรินทร์

แขวงทางหลวง
ชนบท บร.

30,500,000
30,500,000
8,000,000
7,500,000

สสว.5
สนง.ศธ.นม

15,000,000 มทส.
5,000,000
1,000,800,900

ที่ประชุมได้พิจารณาตามข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดแล้วให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
/- ระเบียบวาระ....

30
ระเบียบวาระที่ 5
ที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –

ปิดประชุม เวลา 12.00 น

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

