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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 8 / 2561
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
4. นายจารัส คชศิลา
5. นางสุนีย์ บุตรเนียร
6. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
7. นางกัลย์นภัสวรรณวิจิตร
8. นางสาวลลิตา ส่องกระโทก

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รักษาราชการ แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
แทน ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จังหวัดชัยภูมิ
9. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
10. นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
11. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
12. นางชลทิชา ลัดดาวัลย์
13. นายฤทธิชัย เกลี้ยงกลางดอน
14. นายชลชิต ศรีโยธี
15. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
16. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
17. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
18. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
19. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล
20. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
21. นายภูษิต วงศ์อิน

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามปฎิบัติหน้าที่/ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
22. นายไชยยศ วิทยา
23. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
24.นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
25.นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์
26. นายกุญชร เลือดสกุล
27. นางสาวจริฐา ชัยชนะไพศาล

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. นางชินพร ณิลังโสประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
4. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
5. นายกเทศมนตรีตาบลโพนทองจังหวัดชัยภูมิ
6. นายภูดิศศิริภาณุภัค ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
8. นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
9. นายสมศรี ทองหล่อ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
10. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
11. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
12. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไกร เอี่ยมจุฬา
2. นางสาว ณัฐกานต์ วงศ์สถิตพร
3. ร้อยตารวจเอกพรรพล พงษ์จานง
4. นายประกาย ผลสว่าง
5.นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
6. นางสาวเยาวมาลย์พลหนองหลวง
7. นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์
8. นายสุพจน์ ศรีสงคราม
9. นายณรงค์ นาคราช
10. นายสุรัตน์ ดิษฐเชาวลิตกุล
11. นายสุธินันท์ เชื้อสาทุม
12. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองสารวัตรตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานชัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
นักวิชาการการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
นายช่างโยธาชานาญงาน แขวงทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
/13. นางสาวอรุณี ….
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13. นางสาวอรุณี ชาญหัด
14. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
15. นางสาวโชติรส มีอานาจ
16. นางสาวทองคา รักวงษ์
17. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
วั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม คณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ ม จั งหวัด แบบบู รณาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 8/2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 1
ติ ด ภารกิ จ ส าคั ญ ไม่ ส ามารถมาเป็ น ประธานการประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ด้ จึ ง ได้ ม อบหมาย
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23พฤศจิกายน
2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23
แทน เลขานุการฯ
พฤศจิกายน 2561 รวม 49 หน้า และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
โดยผ่ า นทางส านั ก งานจั ง หวั ด ทั้ ง 4 จั ง หวั ด หากมี ค าหรื อ ข้ อ ความใด ที่ เ ห็ น ว่ า
คลาดเคลื่ อ นไม่ ต รงกั บ ข้อ เท็ จจริง และประสงค์ จ ะแก้ ไ ข/ปรั บปรุง ขอให้ ที่ ป ระชุม
พิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม ก.บ.ก. ครั้ ง ที่ 7/2561 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 23
พฤศจิกายน 2561
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการดาเนินงาน และ
ฝ่ายเลขา ฯ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่ ม เติ ม ) ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น
3,826,670,500 บาท (แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 567,739,750 บาท งบลงทุน
2,979,771,750 บาท งบรายจ่ า ยอื่ น 21,184,000 บาท และงบอุ ด หนุ น
257,975,000 บาท)มีผลการดาเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือน
ธันวาคม 2561มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 3,045,157,518.16 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 92.10 ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ย 261,158,420.33 บาท งบประมาณพั บ ไป
529,705,034.66 บาท จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด
เบิกจ่าย
นครราชสีมา 1,359,016,300 1,093,586,878.12
ชัยภูมิ
756,559,800 654,334,217.01
บุรีรัมย์
831,693,400 687,110,360.43
สุรินทร์
879,401,000 610,126,062.60
รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 3,045,157,518.16

ร้อยละ
98.16
97.59
95.24
76.24
92.10

ยังไม่เบิกจ่าย
งบประมาณพับไป
20,549,610.15 244,879,811.73
16,151,347.05 95,424,709.09
34,323,740.25 110,259,299.32
190,133,722.88 79,141,214.52
261,158,420.33 529,705,034.66

กลุ่มจังหวัดได้แจกแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ยังเบิ กจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(เพิ่ ม เติ ม ) ประจ าเดื อ น ธั น วาคม 2561 รวมทั้ ง สิ้ น 49 รายการ งบประมาณ
261,158,420.33 บาท
จังหวัดนครราชสีมา ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จานวน 9
รายการ งบประมาณ 20,549,610.15 บาท เป็ น งบด าเนิ น งาน จ านวน
206,835.70 บาท งบลงทุน จานวน 20,342,774.45 บาท ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จานวน 8
รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 20,342,774.45 บาท
(2) โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พั กพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า จ านวน 1 รายการ งบประมาณที่ ยั ง ไม่ เ บิ ก จ านวน
206,835.70 บาท
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ยั ง มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยไม่ แ ล้ ว เสร็ จ 1 โครงการ คื อ โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จานวน 5 รายการ เป็นงบประมาณ
ลงทุน จานวน 16,151,347.05 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จานวน 5 รายการ
เป็นงบลงทุน 34,323,740.25 บาท
(1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จานวน 4
รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 32,423,740 บาท
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(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล จานวน 1 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 1,900,000 บาท
จังหวัดสุรินทร์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภั ย นครชั ย บุ ริ น ทร์ จ านวน 3 กิ จ กรรมหลั ก จ านวน 30 รายการ
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 190,133,722.88 บาท เป็ นงบดาเนินงาน จานวน
2,268,580.20 บาท งบลงทุน จานวน 187,865,142.68. บาท
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การน้ า 27 รายการ
งบประมาณ 187,865,142.68 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลง
ใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 1 รายการ งบประมาณ 145,600 บาท
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 4 ปฏิ รู ป ภาคการเกษตร 2 รายการ งบประมาณ
2,122,980.20 บาท
ทั้ ง นี้ เราได้ เ ช็ ค จากระบบ GFMIS แล้ ว งานที่ มี ส ถานะเงิ น กั น แบบมี ห นี้
และไม่มีหนี้ ไว้นั้ น ตอนนี้สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว หากจังหวัดใดมีความประสงค์ห รื อ
ติดขัดเรื่ องใด ขอให้ แจ้งมายังกลุ่ มจังหวัด แต่เท่าที่เช็คแล้ ว ยังไม่มีปัญหาแจ้งเข้ามา
แต่อย่างใดหลังจากที่เราส่งให้สานักงบประมาณพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 96 รายจ่ายประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และรายจ่ายลุงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00 บาท
มี ผ ล การ ด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยณ วั น ที่ 15ธั น วาคม ๒๕๖๑จ านวน
310,075,053.41บาท คิดเป็นร้อยละ 83.66ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

ฝ่ายเลขา ฯ

จังหวัด

งบฯ จัดสรร

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น

๑๑๓,๑๕๕,๒๐๐.00
๙๕,๖๙๑,๗๐๐.00
๑๑๖,๗๗๑,๘๐๐.00
๖๐,๘๘๔,๗๐๐.00
๓,๐๐๐,๐๐๐.00
๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00

ขอรับจัดสรร
ไม่เต็มวงเงิน
100.00

เหลือจ่ายพับไป

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

4,870,235.62 82,484,313.38 76.17 25,800,551.00
7,143,238.11 71,228,542.01 80.44 17,319,919.88
๒๑,๙๐๐.๐๐ 5,231,803.65 108,444,096.35 97.24 3,074,000.00
200.00 1,216,515.51 45,282,262.52 75.89 14,385,721.97
364,160.85 2,635,839.15 100.00
22,200.00 18,825,953.74 310,075,053.41 83.66 60,580,192.85
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นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

จังหวัดใดจะชี้แจงเพิ่มเติม สามารถรายงานปัญหาอุปสรรคได้ เพราะทุกเดือน
เราจะมีการรายงาน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขเรื่องการ
เบิ กจ่ ายมีผ ลกระทบกับการพิจารณาจั กสรรงบประมาณในปีถั ดไปเนื่อ งจากผลการ
เบิกจ่ายหมายถึงการใช้เงินงบประมาณกับเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ 2 เรื่องนี้
เป็นกรอบเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มจังหวัด โดยพิจารณาว่า เรา
สามารถดาเนินการตามโครงการได้หรือไม่ หาตัวผู้รับจ้างหรือเรามีการลงนามในสัญญา
จ้างได้หรือไม่ และดาเนินการไปตามกาหนดหรือไม่ เพราะหลังจากปีนี้เป็นต้นไปจะไม่มี
แล้วนะครับเรื่องการกันเงิน และต้องดาเนินการให้เสร็จ 100 % สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็น
ตัวชี้วัดในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาเรื่องผลการดาเนินงานและผล
การเบิกจ่ายทั้งในภาพของจังหวัดและภาพของกลุ่มจังหวัด ฯ รวมไปถึงงบประมาณ
functionArea Basedของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เราจะขอต่อไปด้วย จึงจะแจ้งให้ทุกท่านทราบกัน ดังนั้น
ปัญหา ข้อสังเกต อุปสรรคอะไรที่เราสามารถร่วมด้วยช่วยคิดกันได้ก็ให้ช่วยเสนอ ต่อไปครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ฝ่ายเลขา ฯ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร
รั ฐ สภา มี ม ติ รั บ หลั ก การ และเห็ น ชอบร่ า ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2562 ใ ห้ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ได้ รั บ จั ด สรร จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ
479,552,000 บาท จาแนกประเภทงบประมาณได้ ดังนี้
ที่ จังหวัด
1
2
3
4
5

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
งบบริหาร
รวม

งบประมาณ (บาท)
งบลงทุน
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
61,800,000
57,150,000
152,700,000
-

รวม

งบดาเนินงาน

143,736,900
59,617,900
153,769,900
117,397,300
5,000,000
479,552,000

81,936,900
2,467,900
1,069,900
7,807,100

7,303,200

-

-

93,281,800

รวม

รายจ่ายอื่น

102,287,000

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

-

-

-

5,000,000
5,000,000

7,303,200 37,3937,000

381,240,200

ปั จ จุ บั น มีผ ลการด าเนิน งาน และผลการเบิก จ่า ยงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจา
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 479,552,000 บาท มีผลเบิกจ่าย
จานวน 274,724.49บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
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จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด ผลการก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจ่าย
นครราชสีมา
143,702,650
ชัยภูมิ
60,864,750
46,544
บุรีรัมย์
155,180,950
สุรินทร์
116,773,650
5,156
OSM
3,000,000
223,024.49
รวมทั้งสิ้น
479,552,000
274,724.49

ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
143,702,650
0.08
60,818,206
155,180,950
0.004 116,768,494
7.43
2,776,975.51
0.05 479,277,275.51

ข้ อ มู ล ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ในระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลางข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 1.36
ล้านบาทมีผลการเบิกจ่ายสูงเป็นลาดับที่ 7 จาก 18 กลุ่ม
ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 เรายังมีผลการเบิกจ่ายที่น้อยมาก
เพราะตอนนี้ก็จะสิ้นไตรมาสที่ 1 แล้ว ซึ่งงบประมาณปี 2562 นี้เราได้รับจัดสรรเพียง
479.5 ล้ านบาทเศษเราเบิก จ่ายแค่ สองแสนเศษเอง ยังเป็นแค่ 0% อย่างที่ท่ า น
ประธานได้เรียนให้ทราบ และต้องขอความร่วมมือจากจังหวัด เพราะถ้าเข้าสภาเมื่อไหร่
ตั ว ยอดเบิ ก จ่ า ยเหล่ า นี้ จ ะต้ อ งแสดงให้ ส ภาเห็ น ดั ง นั้ น เรามี สิ ท ธิ ที่ จ ะถู ก ปรั บ ลด
งบประมาณ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ จั ง หวั ด ในการเร่ ง รั ด ผลการด าเนิ น งานและ
ผลการเบิ ก จ่ า ยให้ ไ กล้ เ คี ย งกั บ เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยในแต่ ล ะไตรมาสให้ ม ากที่ สุ ด คะ
ช่วงไตรมาสที่ 1 จะอยู่ในช่วงการอนุมัติโครงการ พอเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 2 จะขอความ
ช่วยเหลือจังหวัดช่วยเร่งดาเนินการ ให้เป็นไปตามรัฐบาลกาหนดด้วยคะ
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3.4 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการกาหนดกรอบจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สืบเนื่องจากการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ชี้แจง
ฝ่ายเลขา ฯ
แนวทางการก าหนดกรอบจั ด สรรงบประมาณกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม สป.มท. ได้ชี้แจงแนวทางการกาหนด
กรอบจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามที่ได้เสนอใน
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 (ให้เสนอโครงการได้ไม่เกิน
2 เท่าของกรอบการจัดสรรงบประมาณ) โดยงบประมาณกลุ่มจังหวัดมีงบประมาณทั้งหมด
8,400 ล้านบาทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน สัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ดังนี้
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ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็น การเพิ่ม
ศั ก ยภาพที่ เ ป็ น ความต้ อ งการรายพื้ น ที่ หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ ป็ น ประเด็ น ร่ ว ม
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ในส่ ว นนี้ จ ะมี โ ควต้ า ให้ งบประมาณ 4,156 ล้ า นบาท
จัดสรรตามองค์ประกอบ ดังนี้
- (1) จัดสรรตามขนาดกลุ่มจังหวัด 50%
- (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 25%
- (3) ผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 25%
ให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งจะมีงบบริหารจัดการ 88 ล้านบาท
ส่วนที่ 2งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาใน
ลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด
(จั ด สรรเป็ น รายโครงการ) งบประมาณ 4,156 ล้ า นบาท ในส่ ว นนี้ จ ะไม่ มี โ ควต้ า
ให้แต่จะเป็นการทาโครงการเพื่อไปประกวดแข่งกัน อยู่ที่ ว่าแต่ละกลุ่มจังหวัดจั ดทา
โครงการเพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะเป็นผู้พิจารณาโครงการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยจะให้แต่ละกลุ่มจังหวัด
นาเสนอโครงการเข้ามาประกวดประมาณ 3 – 5 โครงการ ซึ่งโครงการต้องมีลักษณะ
ดังนี้
- (1) ขับเคลื่อนในลักษณะ Cluster โดยเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ประเด็นการ
พัฒ นากลุ่ มจั งหวัด/ภาค หรือแก้ไขปัญหาที่เ ป็น ประเด็น ร่ว มของพื้น ที่ หรือจะเป็ น
งบประมาณที่มีครมสัญจรเห็นชอบไปแล้ว
- (2) เป็นโครงการที่มีความสาคัญสูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ตาม
นโยบาย เช่น SEC โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
- (3) สร้างผลกระทบและเกิดประโยชน์ระดับกลุ่มจังหวัด/ Cluster
- (4) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Do Don’t)
หลักเกณฑ์การจัดทาข้อเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัด (ส่วนที่ 2)
1. โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายไต้แผนพัฒนาภาค
โดยเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกันเพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยคานึงถึงศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่
2. โครงการที่อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ
โครงการที่ดาเนิ น การตามข้อสั่ง การของนายกรัฐ มนตรีในการตรวจราชการในพื้น ที่ ข อง
รัฐบาล
ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีความพร้อมในการดาเนินงาน โดยมีเอกสารยืนยันความ
พร้อมทั้งในเรื่องที่ดินรูแปบบรายละเอียด บุคลากร และข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานและการบารุงรักษา และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

Do 1. ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) และพื้นที่ (area)
2. มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง – ปลายทาง
3. โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
4. โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า
5. มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน สามารถดาเนินโครงการได้ทันที
6. มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
7. แสดงหน่วยงานท่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีถัดไป
8. สามารถเสนอโครงการที่ใช้ระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปีได้
9. ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน
Don’t1. ไม่เป็นการจัดซื้อวัตสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง
2. ต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปรกติ
3. ไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคาร สถานที่ราชการ
4. ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา อบรม ดูงาน เว้นแต่ด้านอาซีพ และ
ความมั่นคง
5. ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย
6. ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันไม่ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของ
ลักษณะของรายโครงการ รายกิจกรรม เพียงอย่างเดียว แล้วภายในวันที่ 15 มกราคม
2562 ที่ต้องเสนอตัวเลขหรืออย่างไรครับฝ่ายเลขานุการ

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย การจัดส่งเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ
ฝ่ายเลขา ฯ
5 ปี ฉบั บ ทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 งบประมาณประจาปี 2563
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ส่วนการจัดทาคาของบประมาณของสานักงบประมาณ
จะเป็นวันที่ 15 มกราคม 2562
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ตามกรอบงบประมาณที่จะทาส่งในวันที่ 15 มกราคม 2562 ในเรื่องของ
ประธาน
ตัวเลขและรายละเอียด เราจะแยกในคาชี้แจง เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่มเมืองทองธานี แทนท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการรับมอบนโยบาย
ของท่ า นนายกรั ฐ มนตรี พ ลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา และท่ า นผู้ อ านวยการส านั ก
งบประมาณแจ้งเน้นย้าในเรื่องจัดทาตัวเลขภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 พร้อมทั้ง
คาชี้แจงถ้าพวกเราสามารถทาตาม เรื่องของแบบคาชี้แจงให้เป็นไปตามกรอบเข้าไปสู่
ระบบได้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ให้สานักงบประมาณได้พิจารณาก่อน ดังนั้น จึงขอให้พวกเรา
จัดเตรียมในส่วนนี้ให้พร้อม ว่าจะต้องทาอะไรบ้าง ในวาระต่อไปครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ การชี้แจงแนวทางการกาหนดกรอบจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3.5 เรื่อง แนวทางการกาหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ส านั ก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ส านั ก งาน
ฝ่ายเลขา ฯ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม
2561ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ
แนวทางการก าหนดโครงการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นากลุ่ ม จัง หวัด ภาคตะวั นออก
เฉี ย งเหนื อ ขึ้ น นั้ น สื บ เนื่ อ งจากมติ ที่ ป ระชุ ม ก.บ.ภ. ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 5
กันยายน 2561 เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน สัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ซึ่ง
ส านั กงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ งชาติ มีกาหนดประชุมเพื่อ ให้ ก ลุ่ ม
จังหวัดได้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วน
ที่ 2เพื่อขับ เคลื่ อนแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒ นาในลั กษณะ Cluster หรือ
ตอบสนองนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาลเชิ ง พื้ นที่ ส าหรั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 5 กลุ่มจังหวัด ได้ประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่ น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ได้เสนอโครงการ จานวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการ
พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยด้าน
พืชและด้านปศุสัตว์ 2) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ไหม นครชัยบุรินทร์ ซึ่งมีข้อสังเกตจากทีมบูรณาการกลาง (สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย)ดังนี้
ภาพรวม การนาเสนอโครงการคือคิดได้ถูกต้องตามแนวทางที่กาหนด
ซึ่งกาหนดให้ เสนอประมาณ 3 – 5 โครงการ และสามารถมองเห็ น ความเชื่อ มโยง
แต่ต้องการให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นงานใหม่ๆ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย
ด้านเกษตร ควรกาหนด Product ให้ชัดเจนว่า ต้องการทาอะไรกับ
สินค้าชนิดใด Value Chain ของกลางทาง มีความชัดเจนเรื่อง การคงความหอมของข้าวปลายทาง
ควรสร้างกิจกรรมที่จะทาอย่างไรให้สินค้าสามารถถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ควรอธิ บ ายให้ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การท า Root
การท่องเที่ยว ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด เช่น เส้นทางการท่องเที่ยวช้าง
ยกตัวอย่าง เดินทางไปเที่ยวดูช้างดึกดาบรรพ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อด้วยช้างสมัยใหม่
(สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต) หมู่บ้านช้างที่จังหวัดสุรินทร์
ด้านไหม การนาเสนอมีความชัดเจน แต่เป้าหมายควรจะมุ่งไปที่เรื่องของ
รายได้ เป็นหลัก และกลุ่มเป้าหมายให้ระบุอย่างชัดเจนเพราะแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมที่
ต่างกัน ประกอบกับให้ทบทวนสิ่งเดิมที่เราได้ทาไปแล้ว
ทั้งนี้ ในส่ ว นนี้จะขอให้ หั ว หน้ากลุ่ มยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยเพิ่มเติมในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คะ
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นายไกร เอี่ยมจุฬา
ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดเรื่อง แนวทางการกาหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขออนุญาตเสริมที่ท่านประธานได้บอก
การพัฒนาภาคตะวัน ในเรื่องของเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ประเด็นสาคัญที่จะนามาพิจารณา
นอกจากผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จะมีเรื่องของ
ประสิทธิภาพของการบริหารโครงการคือเรื่องของการโอนเปลี่ ยนแปลง ถ้ามีการโอน
เปลี่ยนแปลงมากอาจจะถูกตัดคะแนน ถ้าโอนเปลี่ยนแปลงน้อยคะแนนในส่วนนี้ก็จะมาก
โดยเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นใหม่นี้จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับประเด็นที่จะนา
เรียนต่อที่ประชุมคือภาพรวมของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งได้ถูกปรับเป็น ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี ซึ่งโดยปกติ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเราได้งบประมาณอยู่ที่ 470 - 480 ล้านบาท แต่ปี 2563
มีความพิเศษตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ โดยท่านให้
ความเห็นว่าโครงการส่วนใหญ่ที่ เราเคยเสนอไปนั้นยังไม่ค่อยเชื่อมโยงในภาพรวมของ
กลุ่ม ฯ มากนัก จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ส่วน
ที่ 1 ตามที่ ผอ.พรทิพย์ ฯ ได้กล่ าวไว้ ในงบฯ 239 ล้ านบาท แต่ให้ ส่ งเป็น 2 เท่า ก็
ประมาณ 480 ล้านบาท โดยเราได้เสนอประมาณ 520 ล้านบาทให้ทีมบูรณาการกลาง
พิจารณา ซึ่งก็น่าจะเหมาะสมเพราะอาจจะถูกปรับลดงบประมาณลงในบางส่วนหรือบาง
กิจกรรม ส่วนที่ 2 เรื่องของ Cluster ที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด ส่วนนี้เราจะต้องส่งไป
แลกกับงบประมาณที่รวมไว้ที่ส่วนกลางมีจานวน 4,156 ล้านบาท โดยจะต้องจัด ทา
โครงการที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ได้งบฯ อีกอย่างน้อย
239 ล้านบาท ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สาคัญ ๆ เช่น สนับสนุนประเด็นการพัฒนาตามแผนภาค
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า หรื อ Value Chain
เป็นมติการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้คาแนะนาที่จังหวัดขอนแก่นว่าโครงการของ
กลุ่มจังหวัดนี้ควรจะเป็นงานพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย หรือโครงการ
บริหารจัดการน้า แต่ทั้งนี้ไม่จาเป็นจะต้องทาตามที่ สศช. แนะนาก็ได้ อยู่ที่กลุ่มจังหวัด
เราจะพิจารณา โดยโครงการในส่วนที่ 2 นี้ ตามหลักการไม่มีกรอบว่าต้องเสนอเท่าไหร่
ถ้าโครงการที่เสนอดีจริงก็จะได้รับจัดสรรอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 239 ล้านบาท
ก็ได้ แต่การเสนอโครงการในส่ ว นที่ 2 นี้ก็มีความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ดปั ญ หาคื อ ถ้ า กรณี ที่
โครงการไม่ มี คุ ณ ภาพพอที่ จ ะแลกเงิ น ส่ ว นกลางจ านวน 4,156 ล้ า นบาทมาได้
งบประมาณในส่วนนี้จะหายไปเลย เราก็จะได้แค่งบฯ ในส่วนแรก 239 ล้านบาท เท่านั้น
เราจึงต้องทาโครงการให้มีคุณภาพจริง ๆ
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ส าหรั บ การน าเสนอที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เมื่ อ วั น ที่ 6 ธ.ค. ที่ ผ่ า นมานั้ น
กลุ่มจังหวัดได้เสนอ 2 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
ซึ่งประกอบด้วยด้านพืช และด้านปศุสั ตว์ โดยโครงการนี้ เป็นไปตามแนวทางที่ สศช.
แนะนา
2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์
ทั้ ง 2 โครงการนี้ ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี คณะท างานของ
ท่านรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิณ จั่ นตอง) และทีมบูรณาการกลางซึ่งประกอบ
ไปด้วย สศช. ก.พ.ร. สงป. และ มท. ได้มีความเห็นว่าที่ กลุ่มจังหวัด เสนอนั้น ถู กต้ อง
ตามแนวทางอยู่แล้ว แต่มีข้อแนะนาให้ทาเพิ่มเพื่อให้ชัดเจนขึ้นโดยในเรื่องของการเกษตร
ให้มีการกาหนด Product ให้ชัดเจนว่าจะผลิตสินค้าชนิดไหนและให้เป็น Value Chain
ครบวงจร ส าหรั บ เรื่ อ งของการท่ อ งเที่ ย วมี ข้ อ แนะน าให้ จั ดท า root การท่ อ งเที่ ยว
เชื่อมโยงทั้ง 4 จังหวัดโดยเริ่มจากจังหวัดชัยภูมิ ไปจนถึงจังหวัดสุรินทร์ และพัฒนาตาม
เส้นทางนั้น เช่น เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยช้าง จากช้างดึกดาบรรพ์ของโคราชไปยังช้าง
อารีน่าของบุรีรัมย์ไปจนถึงอุทยานช้างของสุรินทร์ แล้วพัฒนาตาม root เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด ในส่วนของด้านไหมได้เสนอชัดเจน อยู่แล้วแต่เป้าหมาย
จะมุ่งเน้นไปทีใ่ นเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้ จะต้องมีโครงการ
ในส่วนที่ 3 คือ โครงการที่กลุ่มจังหวัดต้องการให้ ส่วนราชการดาเนินการ (ชี้เป้า) ซึ่งเป็น
การเสริมโครงการที่กลุ่มจังหวัดดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
สมบูรณ์ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของกลุ่มจังหวัด
ในเรื่ อ งของการโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการในปี 2562 ก็ ไ ด้ มี เ กณฑ์ ใ นการ
โอนเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สาคัญคือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ซึ่งกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายจะถือว่า กระทบต่อแผนฯ รวมถึงการใช้
เงินเหลือจ่ายก็ต้อ งเอาโครงการสารองคือ Y2 มาทา ถ้าไม่ใช่โครงการ Y2 ก็จะถือว่า
กระทบแผนฯ ซึ่งกรณีที่กระทบแผนฯ ต้องขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ก่อนจึงจะ
ดาเนินโครงการได้
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

ผมอยากให้ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการกาหนดโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 6 ช่วยชี้แจง
เพิ่มเติมทีละจังหวัดมีหน่วยงานไหนบ้างครับ

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนาเสนอในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติแนว
ทางการกาหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อเท็จจริงที่เรานาเสนอทั้งหมด แต่เรายังไม่ได้แยกเป็นส่วน 2 ส่วน 50 : 50 ครับ
อย่างที่ท่านหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันเฉียงเหนือกล่าวในส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 เพราะในส่วนที่ 2 ถ้าหลุดแล้ วหลุดเลยจะไม่ได้งบประมาณเลย สมมุติหากเรา
เสนอ 100 แล้วได้ 50 อีก 50 ที่ไม่ได้ถือว่าทิ้งไปเลยวันนี้น่าจะมีความชัดเจนตรงนั้น
เรื่องของการท่องเที่ยว เห็นด้วยในเรื่องของ Root การท่องเที่ยว ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ แนวทางการกาหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง รับรองแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผู้แทนกลุ่มจังหวัด ฯ
พ.ศ. 2551 หมวด 2 การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด มาตรา 19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการที่มี สถานที่ตั้งทาการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอานาจ
หน้าที่ ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง
(2) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มี
สถานที่ตั้ง ทาการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอานาจหน้าที่ในจังหวัด
(3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
(4) ผู้แทนภาคประชาสังคม
(5) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ก.บ.ก. นาผลการประชุมปรึกษาหารือ
และความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ แล้วส่ง ก.น.จ.
เพื่อพิจ ารณาน าเสนอคณะรัฐ มนตรีให้ ความเห็ นชอบต่อไป ทั้งนี้ให้ ส าเนาให้ ก.บ.ก.
ทราบด้วย เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้
แล้ว การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดาเนินกิจการ
ของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องต้อ งสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
กลุ่ม
จั งหวัดดังกล่ าวกลุ่ มจังหวัดได้ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาและแผนปฏิบัติข องกลุ่ ม
จังหวัด ฯ โดยจัดประชุมเพื่อจัดทา แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ระหว่างวัน ที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรม สตาร์เวล บาหลี จังหวัดนครราชสีมา และประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 - 31
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บาลิออส รีสอร์ทเขาใหญ่ มาประชุมต่ออีกครั้งเมื่อระหว่าง
วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา และจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็ นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่ มจังหวั ดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561ณ เฮอร์มิ
เทจ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทได้ปรับปรุงและสรุปรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ด้านกายภาพ
ขนาดพื้นที่จากการรวบรวมข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าพื้นที่ทั้ง 4
จังหวัดมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 51,720.192 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
32,323,870 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.63 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (168,854
ตารางกิโ ลเมตร) และคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 10.08 ของพื้นที่ทั้ งประเทศ (513,115
ตารางกิโลเมตร) โดยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันดับ 1 คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จานวน 22,304,142 ไร่
รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ จานวน 6,046,827 ไร่ และพื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง จานวน
1,908,860 ไร่ พื้นที่แหล่งน้า จานวน 942,430 ไร่
ด้านประชากร
สัดส่วน แนวโน้มประชากรและความหนาแน่น : จากข้อมูลของส านัก
บริ ห ารการทะเบี ย นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2559 ปรากฏว่า กลุ่ ม
จั ง หวั ด “นครชั ย บุ ริ น ทร์ ” มี ป ระชากรจ านวน 6,752,462 คน แบ่ ง เป็ น เพศชาย
3,351,603 คน เพศหญิ ง 3,400,859 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.24 จากจ านวน
ประชากรทั้งประเทศ 65,931,550 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 10,925 คน คิด
เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบจากกลุ่มจังหวัด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบ
กับประเทศ โดยมีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด คิดเป็น 130 คน/
ตารางกิโลเมตร และเมื่อเทียบความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ประเทศ คิด เป็น 13
คน/ตารางกิโลเมตร
ด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี
พ.ศ. 2559
GPP ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1
(GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES)
ประจาปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 475,166 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า
457,036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.97 และเป็นอันดับที่ 5 จาก 18กลุ่มเมื่อคิดเป็น
รายสาขาพบว่า สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.91 รองลงมา
เป็นสาขาเกษตร การป่าไม้ และการประมง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 19.75 ส่วนสาขาที่มี
สัดส่วนโครงสร้างฯ น้อยที่สุด คือ สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มจังหวัด

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
อื่นๆ
34%
การค้าส่ง การค้า
ปลีก การซ่อมแซม
13%

เกษตรกรรม การ
ป่าไม้ และประมง
20%
อุตสาหกรรม
21%
การศึกษา
12%
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มูล ค่าผลิ ตภัณฑ์ต่อหัว ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่า 81,750 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนที่มีมูลค่า 78,469 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 4.18เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ที่มากกว่าเกณฑ์ของภาคหากจาแนกเป็นรายจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด ฯ จะพบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดที่ 105,618
บาท/คน/ปี แต่ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 106,000 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ-0.36
รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 65,586 บาท/คน/ปี จังหวัดสุรินทร์ 63,462 บาท/คน/ปี
และจังหวัดชัยภูมิ 61,826 บาท/คน/ปี ตามลาดับ ซึ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
คิดเป็นร้อยละ 13

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
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ด้านการเกษตร
ผลผลิ ต หลั ก ด้ า นพื ช ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง 1 : ผลผลิตของ 4 พืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของประเทศ พบว่าในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีผลผลิตอ้อยมากที่สุด รองลงมาคือ มันสาปะหลัง
และข้าว (ข้าวหอมมะลิและข้าวทั่วไป) ตามลาดั บ ผลผลิตพืชทั้งข้าว มันสาปะหลัง และ
ยางพารา ลดลงจากปี 2559 มีอ้อยที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบมูลค่ารวมของพืชแต่
ละชนิด ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่ารวมของข้าว (รวมข้าวหอมมะลิและข้าวทั่วไป) เป็น
พืชที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุด แต่แนวโน้มของมูลค่ารวมลดลงอย่างต่อเนื่ อง รองลงมาเป็นมัน
สาปะหลัง มีมูลค่ารวมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 23,359 ล้านบาท เป็น 27,562 ล้าน
บาท อ้อย เมื่อปี พ.ศ. 2559 ยังมีมูลค่ารวมที่สูงขึ้นจากปีก่อน แต่สาหรับปี พ.ศ. 2560
ราคาตกลง ส่วนยางพารามีมูลค่ารวมลดลงจากปีก่อนหน้า
ข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีพื้นที่เพาะปลู กรวม
9,072,259 ไร่ มีปริมาณผลผลิ ต รวม 3,561,797 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีป ริ ม าณ
ผลผลิ ตรวม 3,663,985 ตัน คิดเป็นร้อยละ – 2.79เนื่องจากมีพื้นที่ปลู กข้าวลดลง
ประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิ/ตันตกต่า เหลือเพียง 9,232 บาท/ตัน ทาให้มูลค่าของ
ข้าวหอมมะลิลดลงเหลือเพียง 30,244 ล้านบาท
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ข้ า วทั่ ว ไป (ยกเว้ น ข้ า วหอมมะลิ ) ในปี พ.ศ.2560 กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ
มี ป ริ ม าณผลผลิ ต รวม 947,656 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต รวม
846,551 ตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ากับราคาเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนที่มี
ราคา 10,419.25 บาท เป็น 9,895.78 บาท ทาให้ข้าวทั่วไปมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเป็น
8,617 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่ารวม 8,200 ล้านบาท
มันสาปะหลัง มันสาปะหลัง ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณ
ผลผลิตรวม 10,907,871 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 11,851,153
ตัน ถึงแม้ว่าผลผลิตจะลดลง แต่ราคาเฉลี่ยปรับตัวขึ้นเป็น 2,265.5 บาท/ตัน จากปีก่อน
หน้ า ที่ มี ร าคาเฉลี่ ย 1,987.50 บาท/ตั น ส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า ของ มั น ส าปะหลั ง เพิ่ ม ขึ้น
เช่ น เดี ย วกั น โดยมี มู ล ค่ า ที่ 27,561.62 ล้ า นบาท เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า ที่ มี มู ล ค่ า
23,359.48 ล้านบาท
โคเนื้อ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จานวน
137,182 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มีจานวน 125,620 คน ทาให้มีจานวนโคเนื้อ
758,976 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีโ คเนื้อ 651,907 ตัว เนื่องจากกลุ่ มจังหวัดได้ มี
โครงการที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ประกอบกับมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม
ไปทาการเกษตรอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.11 อีกทั้งราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตก็สูงขึ้นจากปี
ก่อน ส่งผลให้มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นไปด้วย โดย มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 25,220,510,000 บาท
แม้ว่าราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละจะลดลงจากปีก่อนหน้าแล้วก็ตาม
แพะ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจานวนแพะที่เลี้ยง 35,138 ตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจานวน 16,127 ตัว เนื่องจากจานวนเกษตรกรที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 458 ราย เป็น 1,127 ราย ประกอบกับราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้วเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 332.5 บาท/กิโลกรั ม เป็น 1,210 บาท/กิโลกรัม ทาให้มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนที่มีมูลค่า 48,217,640 บาท เป็น 147,609,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.33
โดยเฉพาะจั ง หวัด นครราชสี มา ที่ มี ก ารเลี้ ย งแพะมากที่ สุ ด ในกลุ่ ม จั งหวัด ถึ ง จ านวน
27,923 ตัว คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 79.47 และแพะได้ราคาดี อยู่ที่ 4,600 บาท/ตัว
ด้านผลิตภัณฑ์ไหม
ในปี พ.ศ.2560 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1
เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีจานวน 37,828 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี
จานวน 32,350 ราย สอดคล้องกับพื้ นที่ปลูกหม่อนเลี้ย งไหมจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี
พื้นที่ ฯ จานวน 20,956 ไร่ เป็นจานวน 16,780 ไร่ และราคารับซื้อเส้นไหมปรับตัวลง
จากปีก่อนที่มีราคา 1,550 บาท/กิโลกรัม เป็น 1,640 บาท/กิโลกรัมทาให้ผลผลิตเส้น
ไหมเพิ่มขึ้นปีก่อนที่มี 134,676 กิโลกรัม/ปี เป็น 141,586 กิโลกรัม/ปี จึงทาให้กลุ่ม
จังหวัด ฯ มีมูลค่าผลผลิตเส้นไหมลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 191,126,300 บาท เป็น
209,489,200 บาท
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ด้านการท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อหัว : ในปี พ.ศ.2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 1 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้ นที่
รวม 13,313,180 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว รวม
12,572,619 คน คิดเป็นร้อยละ 4.81 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย 13,094,754
คน และเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 229,000 คน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจาก
ปีก่อน ลดลงร้อยละ – 31.23 แต่รายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้นถึง 26,232.62
ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 23,724.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.56
เนื่องจากค่าใช้จ่าย/คน/วัน เพิ่ม ขึ้น จาก 954 บาท/คน/วัน เป็น 1,161.82 บาท/คน/
วัน เป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวอีสานใต้ที่ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มการใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวให้มาก

ด้านการค้า
มูลค่าการส่งออก-นาเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวม กลุ่มจังหวัดฯ
ภาพรวมการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2555 – 2560 พบว่า มูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องมาตรการของทางกัมพูชาที่ไม่
นาเข้าน้ามันทางบก ส่งผลให้เสียดุลการค้า ซึ่งปกติทางไทยนาเข้ามันสาปะหลัง แล้วทาง
กัมพูชาจะนาเข้าน้ามัน จะทาให้ได้ดุลการค้า
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สภาพปัญหา
เนื่ อ งจากเกื อ บ 70 % เป็ น พื้ น ที่ ก ารเกษตร แต่ มี น้ าใช้ ไ ม่ เ พี ย งพอ
สัดส่วนหมู่บ้านที่มีน้าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปีอยู่ที่ร้อยละ 38.38 เท่านั้น ลาดับ
ที่ 16 จาก 18 กลุ่ม ราคาผลผลิตเกษตรตกต่า จากเมื่อ พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 74,280
ล้านบาท เมื่อ พ.ศ. 2560 มูลค่าลดลง เหลือเพียง 38,861 ล้านบาท

ภาวะโลกร้อย และปริมาณขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ลาดับ 75
ที่มีปริมาณขยะเยอะที่สุด และอยู่ในลาดับที่ 17
จาก18 กลุ่มจังหวัด
ด้านสังคม
ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 ขึ้นลงไม่คงที่ อาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และ
การที่คนออกไปทางานนอกพื้นที่ที่อยู่อาศัย จึงทาให้ผู้สูงอายุอยู่ตัวคนเดียว ในปี พ.ศ.
2559 มี ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ล าพั ง คนเดี ย วสู ง จากปี ที่ แ ล้ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.5 สู ง กว่ า ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และค่ า กลาง ซึ่งเมื่อมองย้ อนกลั บไปดู ข้ อ มูล สั ดส่ ว นคนยากจน
ปีพ.ศ. 2559 ที่มีสัดส่วนลดลง จึงเป็นไปได้ว่าประชาชนออกไปทางานนอกพื้นที่ ทาให้มี
รายได้มากขึ้น สัดส่วนคนยากจนลดลง แต่ต้องปล่อยผู้สูงอายุไว้ตามลาพัง
รายได้ เ ฉลี่ ย ของครัว เรื อ น กลุ่ ม จั ง หวั ดภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ตอนล่ า ง 1
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2558 แต่ เมื่อปี พ.ศ. 2560 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของกลุ่ม
จังหวัด มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนปีละ 250,626 บาท/ครัวเรือน
ความเสมอภาคด้ า นรายได้ สั ม ประสิ ท ธิ์ค วามไม่ เ สมอภาคของรายได้ ใ นกลุ่ ม
จั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ยังมีความเหลื่ อมล้ าหรือไม่เสมอภาคสูง
โดยมีคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และอยู่ในลาดับที่ 16 จาก 18 กลุ่มจังหวัด
(คะแนน 0 – 1 ไกล้ 0 คือ มีความเสมอภาค)
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หนี้ สิ น เฉลี่ ยครั ว เรือน ในปี พ.ศ. 2560 มีการกู้ยืมมาเพื่อใช้จ่ายในครัว เรื อ น
ถึง 81,105.82 บาท/ปี จากหนี้สินทั้งหมดคือ 200,271.08 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 40.50
แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
สัดส่วนคนยากจน ในปี พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนคนยากจนภายในกลุ่มจังหวัด ฯ
คิดเป็นร้อยละ 12.1
ด้านการศึกษา
คะแนนเฉลี่ ย สติ ปั ญ ญา (IQ) เด็ ก นั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของกลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ
ปี พ.ศ. 2559 คะแนน IQ เพิ่มขึ้น โดยจังหวัดบุรีรัมย์มี IQ มากที่สุด และมีค่ามากกว่าค่า
กลางของประเทศ แต่เมื่อดูลาดับแล้วพบว่ากลุ่ม จังหวัดเป็นลาดับท้ายๆ ของทั้งประเทศ
อยู่ในลาดับที่ 16 จาก 18 กลุ่มจังหวัด
แนวโน้มขนาดใหญ่ (Mega Trend) / กระแสโลก
1) Food Security อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ง
ต่อการดารงสุ ขภาวะที่ดี นอกจากจะส่ งผลให้ เกิดการพัฒ นาศั กยภาพในทุกด้ า นแล้ ว
ยังส่งผลต่อการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทยด้ว ย ความมั่นคงทางอาหาร (Food
Security) ความหมายคือ สภาวะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และ
มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ ใน
ด้านอาหารให้เกิดชีวิตที่มีพลังและสุขภาพ รวมทั้งมีระบบที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติ ทั้งในภาวะปกติ
หรือเกิดภัยพิบัติ
2) Water demand ทรัพยากรน้ามีความสาคัญเนื่องจากน้าเป็นสิ่งจาเป็นแก่การ
ดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บ้านเรือน นันทนาการ
และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม แต่น้าจืดในโลกเรามีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น
และปริมาณ 2 ใน 3 ของน้าจืดจานวนนี้เป็นน้าแข็งในรูปของธารน้าแข็งและน้าแข็งที่จับ
ตัวกันอยู่ที่ขั้วโลกทั้งสองขั้ว ปัจจุบันความต้องการน้ามีมากกว่าน้าจืดที่มีอยู่ในหลายส่วน
ของโลก และในอีกหลายพื้นที่ในโลกกาลังจะประสบปัญหาความไม่สมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานของน้าในอนาคตอันไม่ไกลนัก
3) Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เนื่องจาก
การด ารงชี วิ ต ของประชาชนและการพั ฒ นาประเทศในภาพรวม ต้ อ งพึ่ ง พา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละผลผลิ ต ที่ มี ค วามล่ อ แหลมสู ง ต่ อ ความแปรปรวนและการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เช่ น ทรั พ ยากรน้ า ผลผลิ ต ทางการเกษตร ตลอดจน
ทรัพยากรชายฝั่ง
4) Urbanization คนไทยกาลังอยู่ในวิถีคนเมือง ประเทศไทยมีการขยายตัวของ
ความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แม้ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่าโมเดลการพัฒนาแบบเดิมเริ่มมาถึงทาง
ตัน ด้ว ยข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ ผลิ ตภาพการผลิ ตที่ต่า การเข้าสู่ สั งคมผู้ สู ง อายุ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก ฯลฯ
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5) Population ภาวะประชากรที่เพิ่มจานวนมากขึ้น ทาให้เกิดผลกระทบตามมา
ต้องขยายเขตที่อยู่อาศัยจากเมืองไปสู่ชนบท ไปทางแหล่งการเกษตร ทาให้พื้นที่เกษตร
ลดลง เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการปัจจัยสี่ก็มากขึ้นตาม ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากร
เพื่อการผลิตปัจจัยสี่สูง เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา
สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) งบประมาณประจาปี 2563
เป้าหมายการพัฒนา
ศู นย์ กลางของเกษตรอุ ตสาหกรรม ผลิ ตภั ณฑ์ ไหม ท่ องเที่ ยวอารยธรรมขอม
และสังคมเป็นสุข
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอม
เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง
3. แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
4. ประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลั งงาน
ทดแทน
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ 81,750 บาท/คน/ปี
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ปี 60 เพิ่มร้อยละ 1 : 82,567.50 บาท/คน/ปี
ปี 61 เพิ่มร้อยละ 1 : 83,393.18 บาท/คน/ปี
ปี 62 เพิ่มร้อยละ 2 : 85,061.04 บาท/คน/ปี

ค่าเป้าหมาย ปี 65
ร้อยละ 4
(94,762.07 บาท/คน/ปี)
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ที่

2.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 3 : 87,612.87 บาท/คน/ปี
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 4 : 91,117.38 บาท/คน/ปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ 93,860 ล้านบาท
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ค่าเป้าหมาย ปี 65

ร้อยละ 4
(108,799.62 ล้านบาท)

ปี 60 เพิ่มร้อยละ 1 : 94,798.60 ล้านบาท
ปี 61 เพิ่มร้อยละ 1 : 95,746.59 ล้านบาท
ปี 62 เพิ่มร้อยละ 2 : 97,661.52 ล้านบาท
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 3 : 100,591.37 ล้านบาท
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 4 : 104,615.02 ล้านบาท
3.

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 60 อยู่ที่ 26,232.62 ล้านบาท

ร้อยละ 10
(40,355.35 ล้านบาท)

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด)
ปี 61 เพิ่มร้อยละ 8 : 28,331.23 ล้านบาท
ปี 62 เพิม่ ร้อยละ 8 : 30,597.73 ล้านบาท
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 9 : 33,351.53 ล้านบาท
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 10 : 36,686.68 ล้านบาท
4

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจาก
รายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 60 อยู่ที่ 26,232.62 ล้านบาท
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด)
ปี 2558 = 5,592.74 ล้านบาท
ปี 2559 = 6,504.80 ล้านบาท
ปี 2560 = 6,975.58 ล้านบาท
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = 6,357.71 ล้านบาท)
ปี 61 เพิ่มร้อยละ 3 : 6,548.44 ล้านบาท
ปี 62 เพิ่มร้อยละ 3 : 6,744.89 ล้านบาท
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 3 : 7,155.66 ล้านบาท
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 3 : 7,155.66 ล้านบาท

5.

สัดส่วนคนยากจนลดลง
(ฐานปีข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ ร้อยละ 12.1 ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ร้อยละ 8.6
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ร้อยละ 3
(7,370.33 ล้านบาท)

ร้อยละ 8.6
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ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1) . การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
ตัวชี้วัดของประเด็นการ
พัฒนาที่ 1
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
GPP ภาคเกษตร
(ฐานข้อมูลจาก สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปี2559 =
93,860 ล้านบาท
ปี 2560 ประมาณการ
เพิ่มขึ้น 1 %
=94,798.60 ล้านบาท )
2. พื้นที่รับประโยชน์
ทางด้านการเกษตรจากการ
พัฒนาและบริหารจัดการ
น้าเพิ่มขึ้น (ไร่)
3. จานวนฟาร์มมาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น (ฟาร์ม)

พ.ศ. 2561
1

พ.ศ.
2562
2

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3
4

พ.ศ.
2565
4

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

4
(108,799.62
ล้านบาท)

(95,746.59
ล้านบาท)

(97,661.52 (100,591.37 (104,615.02 (108,799.62
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)

12,500

13,000

13,500

13,500

13,500

66,000

20

20

20

20

20

100
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2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.12 ส่ ง เสริ ม การตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและ
ผลิตภัณฑ์ไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของประเด็นการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2561 พัฒนาที่ 2
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2565
2562
2563
2564
2565
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
8
8
9
10
10
10
(28,331.23
(30,597.73
(33,351.53
(36,686.68
(40,355.35
(40,355.35
ล้าน
รายได้จากการท่องเที่ยว
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
บาท)
(ฐานข้อมูลจากสานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
รายได้การท่องเที่ยวปี 2560
= 26,232.62 ล้านบาท)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
3
3
3
3
3
3
(6,548.44
(
6,744.89
(6,947.24
(7,155.66
(7,370.33
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
(7,370.33
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
จากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
ล้านบาท)
(มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหม ฐานข้อมูลจากสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
ปี 2558 = 5,592.74 ล้านบาท
ปี 2559 = 6,504.80 ล้านบาท
ปี 2560 = 6,975.58 ล้านบาท
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง =
6,357.71 ล้านบาท)
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3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวั ย
เป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดของประเด็นการ
พัฒนาที่ 3
1.คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา
(IQ) เด็กนักเรียนไทยของ
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ชั้น ป.1
(ฐานข้อมูลจาก กรม
สุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
ปี 2559 = 96.52
ค่าเฉลี่ยของประเทศ =
98.1)
2.ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80

96.52

พ.ศ.
2562
-

-

-

พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

-

80

พ.ศ.
2565
98.1

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

85

90

98.1

งบหน้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2561 – 2565 งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
ประเด็นการพัฒนา

งบประมาณกลุ่ม
จังหวัด

งบประมาณ
กระทรวง

งบประมาณ
ท้องถิ่น

รวมทั้งสิ้น

1 การพัฒนาขีดความสามารถในการ
1,663,130,600 160,000,000
- 1,823,130,600
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
1,641,612,000 906,000,000 43,300,000 2,590,912,000
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
104,597,000
- 104,597,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่ม
25,000,000
25,000,000
จังหวัดแบบบูรณาการ
รวม
3,434,339,600 1,066,000,000 43,300,000 4,543,639,600
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร
โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 1 เพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
1,823,130,600

หน่วยดาเนินงาน

1,540,848,800

1,238,060,000 โครงการชลประทานจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดและหน่วยงาน
ด้าน
ชลทานที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมหลัก 2 การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์
91,288,800 สานักงานเกษตรจังหวัดใน
พระราชากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
กลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารและ
32,000,000
- สานักงานสหกรณ์จังหวัด
การจัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์
ในกลุ่มจังหวัด
- มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานนครราชสีมา
- กิจกรรมหลัก 4 ห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาเพื่อคง
19,500,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
นครราชสีมา
- กิจกรรมหลัก 5 เพิ่มพื้นที่ชลประทานสนับสนุนเกษตร
114,000,000 กรมชลประทานกระทรวง
แปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เกษตรและสหกรณ์(ฟังก์ชั่น)
- กิจกรรมหลักที่ 6 ระบบระบายน้าบรรเทาอุทกภัยและภัย 46,000,000 กรมชลประทานกระทรวง
แล้งซ้าซากจังหวัดชัยภูมิเร่งด่วน
เกษตรและสหกรณ์(ฟังก์ชั่น)
แผนงานที่ 2 พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและ
282,281,800
มาตรฐาน รองรับตลาดระดับสูง
- กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่
47,224,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
มาตรฐาน GFM
กลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ 46,121,800 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 9 ขยายฐานการผลิตและเพิ่ม
30,000,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
ประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
กลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
3,600,000
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพการ
5,336,000
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดใน
แปรรูปผลิตภัณฑ์
กลุ่มจังหวัด
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
- กิจกรรมหลักที่ 12 มหกรรมปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
- กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
คุณภาพกลางน้า กลุ่มนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 15 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย)

งบประมาณ
หน่วยดาเนินงาน
พ.ศ. 2561-2565
18,000,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด
12,000,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด
60,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
60,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีร่วมกับภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
2,590,912,000

หน่วยดาเนินงาน

- กิจกรรมย่อยที่ 1.6 ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

809,000,000

กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กระทรวงคมนาคม

- กิจกรรมย่อยที่ 1.7 ปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

43,300,000

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย(อบจ.ชัยภูม)ิ

ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของ 2,473,062,000
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
2,076,412,000
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
- กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วย
54,300,000 โครงการชลประทานจังหวัด
จระเข้มาก ตาบลบ้านบัวอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
- กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
992,812,000 แขวงทางหลวงชนบท ๔
จังหวัดและแขวงทางหลวง
บุรีรัมย์
- กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลอัจฉริยะและ
80,000,000 แขวงทางหลวงนครราชสีมา
ระบบตรวจวัดสภาพจราจรและตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่
ที่ 1และที่2
- กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่
15,000,000 กรมโยธาธิการและผังเมือง
การค้าชายแดนช่องสายตะกู อาเภอบ้านกรวดจังหวัด
บุรีรัมย์
- กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
82,000,000 กระทรวงการท่องเที่ยวและ
เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
กีฬา
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ให้กับ
ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก ร้านอาหาร
- กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ กลุ่มนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการ
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 2.4 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
90,150,000

หน่วยดาเนินงาน

15,000,000

ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

31,200,000

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สุรินทร์
ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา ร่วมกับ
ชย.,บร.และตารวจท่องเที่ยว
นครราชสีมา
ตารวจภูธรจังหวัด
นม.,ชย.,บร. สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจ.สุรินทร์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

1,950,000
15,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 2.5 บูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกคาม

12,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้าง
ศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

15,000,000
28,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชน
นครชัยบุรินทร์

16,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน
เกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนาเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 4.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัย
บุรินทร์ (ครั้งที่ 3)
- กิจกรรมย่อยที่ 4.3 เทศกาลท่องเที่ยว นครชัยบุรินทร์สู่
AEC (ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Low
Season)
- กิจกรรมย่อยที่ 4.4 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนคร
ชัยบุรินทร์ - เฉินตู
- กิจกรรมย่อยที่ 4.5 การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการส่งเสริมธุรกิจการจัดทัวร์เพื่อ

12,000,000

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมาบุยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (สุรินทร์)

278,500,000
15,000,000
25,500,000
130,000,000
16,000,000
11,000,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (นครราชสีมา)
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
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เป็นรางวัล (Incentive) และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event
Business)
- กิจกรรมย่อยที่ 4.6 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ Korat Art Olympic (Thailand biennale,
Korat)
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหมของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่
ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การส่งเสริมการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี

งบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565

หน่วยดาเนินงาน

81,000,000

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

117,850,000
6,100,000
ศูนย์หม่อนไหมฯ เฉลิมพระ
เกียรติ ชัยภูมิ (เจ้าภาพ)
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศูนย์หม่อนไหม ฯ เฉลิมพระ
เกียรติ ชัยภูมิ (เจ้าภาพ)
นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์

- กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การบริหารจัดการแปลงหม่อน
กิจกรรมหลักที่ 2 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 เผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อม
สีธรรมชาติ
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหม
ด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้าเหล่ง

73,200,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (นครราชสีมา)
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์ (เจ้าภาพ)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ, ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัดบุรีรัมย์
(เจ้าภพา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

- กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม
- กิจกรรมย่อยที่ 2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บรรจุ
ภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
- กิจกรรมย่อยที่ 3.2 มหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์

38,550,000
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา
(เจ้าภาพ)
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา
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งบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565

- กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การพัฒนานวัตกรรมสืบสาน
เผยแพร่ภูมิปัญญาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์

หน่วยดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
หน่วยดาเนินงาน
พ.ศ. 2561-2565
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่ม 104,597,000
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
21,000,000
เด็กปฐมวัยพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย
21,000,000 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain
ราชมงคลอีสาน
Based Learning : BBL)
นครราชสีมา
- สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
- สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 4
จังหวัด
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
กิจกรรมหลักที่1การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน

83,597,000
9,747,000

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมหลักที2่ คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัย
บุรินทร์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

15,000,000

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลักที่ 3ผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผล
กดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด

8,850,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา
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กิจกรรมหลักที่ 4พื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัด
การเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์

งบประมาณ
หน่วยดาเนินงาน
พ.ศ. 2561-2565
12,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา

กิจกรรมหลักที่ 5การผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมสัญญาณไฟ
จารจรสาหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน (AMBULANCE)

10,000,000

กิจกรรมหลักที6่ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที7่ การสร้างศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรม
การรักษาและป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้าน
ชีวกลศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที8่ การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ผู้สูงอายุในชุมชนแหล่งเรียนรู้พื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนเชิง
อนุรักษ์ระดับกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์”

15,000,000

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

3,000,000
10,000,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตารวจภูธรจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีจ.นครราชสีมา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผมขอสอบถามเรื่อง วิสัยทัศน์ visionที่เปลี่ยนมาเป็น เป้าหมายการพัฒนา
เดิมศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมสังคมเป็นสุข
ใหม่ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคม
เป็นสุข สามารถเปลี่ยนได้ไหมครับ เพื่อให้ส อดรับกับ ประเด็นการพัฒนา (Strategics
Issues) 1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 2. การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผมขอสอบถามท่านหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ฯ ครับ

นายไกร เอี่ยมจุฬา
กรณีนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากการประชุมการทบทวนแผนฯ มาแล้ว และผ่าน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ การรับฟังความคิดเห็นแล้ว ถ้าไม่มีคนทักท้วงก็ไม่มีปัญหาอะไร หรือแก้ไขแล้วไม่มีผล
การพัฒนาภาคตะวัน กระทบกับเป้าหมายหรือเนื้อหาสาระก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ
ออกเฉียงเหนือ
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

เรื่องขอตัวชี้วัดประเด็นเป้าหมายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 1 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร (ฐานข้อมูลจาก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปี 2559 = 93,860 ล้านบาท ปี 2560 ประมาณการเพิ่มขึ้น
1 % =94,798.60 ล้ า นบาท ), ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
(ฐานข้ อ มู ล จากส านั ก งานการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ าจั ง หวั ดในกลุ่ ม จั ง หวั ด รายได้ ก าร
ท่องเที่ยวปี 2560 = 26,232.62 ล้านบาท) , ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี พวกเราสามารถทาได้ตามที่กาหนดหรือไม่
เพราะเราได้ ตั้ งเป้ าได้ ก าหนดเอง ฉะนั้ นจะต้ องท าได้ นะครั บ โดยเพราะเรื่ องรายได้
จากการท่องเที่ยว และเรื่องของผลิตภัณฑ์ไหม
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ในเรื่องของตัวชี้วัดต่าง ๆ หน่วยงานจะเป็นผู้กาหนดขึ้นมา ในเรื่องของตัวชี้วัด
ฝ่ายเลขา ฯ
ด้านการท่องเที่ยวทางการท่องเที่ยวได้กาหนดเกณฑ์ไว้ที่ ร้อยละ 8 แต่ดูจากเส้น curve ขึ้น
ไม่มีปัญหาเลย ถ้าอย่างนั้นต้องให้ท่องเที่ยวมาให้ความกระจ่าง ส่วนในเรื่องของไหมนั้นเรา
จะเปลี่ยนฐานเดิมจากร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งจะมีปัญหาว่าหากเพิ่มขึ้นจากฐานปี
ก่อน และในปีถัดไปจะทาได้ยากเพราะจะเป็นการเริ่มเก็บมาจาก 0 เหมือนเดิม ดังนั้น
สั ด ส่ ว นของการเพิ่ ม ไประยะหนึ่ ง แล้ ว มั น จะไปต่ อ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท าได้ ย าก
จึงจาเป็นต้องปรับตัวชี้วัด เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป็นฐานในการคิดสัดส่วน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 จึงจะสามารถทาให้ถึงเป้าหมายได้
นางสุนีย์ บุตรเนียร
พัฒนาการจังหวัด
นครราชสีมา

ข้อเท็จจริงนั้นหากมีการร่วมกันของทุกภาคส่วนแล้ว สามารถทาได้ แต่ในเรื่อง
ของการเก็ บยอดข้ อมู ลงบประมาณของทางพั ฒนาชุ มชนบางอย่ างพั ฒนาชุ มชนไม่ ได้
ดาเนินการแต่มาเก็บข้อมูลจากพัฒนาชุมชน แต่ยอดงบประมาณจานวนมากตอนนี้ ที่มีจานวน
สี่พันกว่าล้านบาท พัฒนาชุมชนจะได้เพียงบางส่วน หรือทางศูนย์หม่อนไหม ฯ ดิฉันมี
ความคิดว่าควรจะให้หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งผลการดาเนินงานยอดข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้กับสานักงานพัฒนาชุมชนได้ทราบด้วย ซึ่งปัจจุบันเราไม่เคยได้ข้อมูลในส่วน
นี้เลย เกิดปัญหาทาให้ ต้องไปหาข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านผ้าไหมอย่างเดียว เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูล อาจจะส่งผ้าให้การวัดค่าเป้าหมายไม่ครอบคลุมตามข้อเท็จจริงคะ

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

ตามที่ท่านพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมากล่าวไว้ขอให้อีกสามจังหวัดดาเนินการ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของไหม ผมเห็นด้วยแล้วมาบริหาร
ในเรื่ อ งนี้ กั น ในส่ ว นของ KPI สั ด ส่ ว นคนยากจนลดลง จากเดิ ม เป็ น ร้ อ ยละ 12.1
จะให้ ล ดลงเหลื อ 8.6 ที่ ตั้ ง ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะจั ง หวั ด รู้ เ ป้ า หมายในส่ ว นนี้ ห รื อ ไม่
ดังนั้น ในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 พวกเราในฐานะที่ทางานใน Area Based
และรั บ ผิ ด ชอบงานของ function ด้ ว ย ต้ อ งตอบให้ ไ ด้ ว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายในแต่ ล ะ
โครงการ/กิ จ กรรมนั้ น Area Based อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ ะไร บน Area Based นั้ น Target
กลุ่มเป้าหมายของคนคือใคร ถ้า เป็นเกษตรกร ในโครงการสร้างแหล่งน้าต้องตอบให้ได้
ว่าใครอยู่ตรงนั้น และได้ประโยชน์อะไร ประโยชน์ต้องไม่ไช่เรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
แต่ต้องเป็นประโยชน์ที่สามารถวัดได้ด้วย เช่นสร้างแหล่งน้าแล้วเกษตรกรสามารถทานา
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 รอบ/ปี หรือผลผลิตได้เพิ่มขึ้น เท่าไหร่ ต้องสามารถตอบแบบนี้ให้ ได้
ดังนั้น ทุกหน่วยในที่นี้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปจะต้องเก็บข้อมูลและต้องทาความ
เข้ า ใจในส่ ว นนี้ ก าหนด Target ก าหนด KPI และไปถ่ า ยทอดให้ ไ ปยั ง หน่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณไปดาเนินการด้วยนะครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดแล้วให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 และปรับเป้าหมายการพัฒนา เดิม ศูนย์กลาง
เกษตรอุต สาหกรรม ผลิตภัณ ฑ์ไ หม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมสั งคมเป็น สุ ข ใหม่
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และ
สังคมเป็นสุข และเรื่องของตัวชี้วัดขอให้หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ตั้งเป้าไว้และส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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นางสาวอรุณี ชาญหัด
ผู้แทนกลุ่มจังหวัด ฯ

4.2 เรื่อง รับรองแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บาลิออส
รี ส อร์ ท เขาใหญ่ มาประชุ ม ต่ อ อี ก ครั้ ง เมื่ อ ระหว่ า งวั น ที่ 6 – 7 กั น ยายน 2561
ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ท โธ ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ เฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์
รีสอร์ทมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
495,028,800
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
1. โครงการที่ 1 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ม
495,028,800
นครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 1 เพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านพืช)

407,728,800

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ จานวน 24 รายการ ดังนี้

360,500,000 โครงการชลประทาน 4
จังหวัด และหน่วยงานด้าน
ชลทานที่เกี่ยวข้อง
4,000,000 โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้า
พรม-เชิญ
5,000,000 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

(1) อาคารบังคับน้าห้วยซัน โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรมเชิญ ตาบลโนนคูณอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(2) แก้มลิงหนองขวาง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลหนองระฆัง
อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
(3)ก่อสร้างระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบบ้านหัน บ้านหัน
ตาบลตะคุอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(4) อาคารบังคับน้าบ้านจาน ตาบลชุมแสง อาเภอกระสังจังหวัด
บุรีรัมย์

25,000,000 โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้า
พรม-เชิญ
12,000,000 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

(5)อาคารบังคับน้าลาห้วยไผ่ 3 แห่ง ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้าน
แท่นจังหวัดชัยภูมิ

13,000,000 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

(6) แก้มลิงห้วยพอกระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ตาบลยาง
สว่าง อาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์

30,000,000 โครงการชลประทาน
สุรินทร์
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
(7)ก่อสร้างแก้มลิงกุดโบสถ์พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดโบสถ์
12,000,000 โครงการส่งน้าและ
ตาบลท่าอ่างอาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้า
พรม-เชิญ
(8) เพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้า ลาปะเทีย-อ่างเก็บน้าห้วยตลาด
21,000,000 โครงการชลประทาน
ตาบลโคกตูม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(9)ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านศรีสวรรค์ บ้าน
ศรีสวรรค์ตาบลนางแดด อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

12,000,000 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

(10) แก้มลิงบ้านตาวร พร้อมอาคารประกอบตาบลโคกสะอาด
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

15,000,000 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

(11) แก้มลิงบ้านระเบิกขาม ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

8,000,000 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

(12)ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านลาดใหญ่ บ้าน
ลาดใหญ่ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

10,000,000 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

(13)แก้มลิงหนองกโตวา ตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่านจังหวัด
บุรีรัมย์

9,000,000 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

(14)ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียง บ้าน
กุดเวียงตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

10,000,000 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

(15)อาคารบังคับน้าบ้านชุมแสง ตาบลทุ่งแสงทอง อาเภอ
นางรองจังหวัดบุรีรัมย์

19,500,000 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

(16)อาคารบังคับน้าห้วยบุ่งขี้มอด โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พรม-เชิญหมู่.๖ บ้านสีปาด ตาบลหนองคอนไทย อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

4,000,000 โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้า
พรม-เชิญ

(17)เพิ่มประสิทธิภาพฝายตะโกสิง ตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

14,000,000 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

(18)แก้มลิงหนองคันนา พร้อมอาคารประกอบ ตาบลตาเมียง
อาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์

15,000,000 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

(19)เพิ่มประสิทธิภาพลาห้วยยางพร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยแย้
ตาบลห้วยแย้อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

15,000,000 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
(20)แก้มลิงลาห้วยทมอพร้อมอาคารประกอบ ตาบลกาบเชิง
15,000,000 โครงการชลประทาน
อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์
(21)ปรับปรุงระบบส่งน้าบ้านดงใต้ โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พรม-เชิญบ้านดงใต้ ตาบลดงกลาง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(22)เพิ่มประสิทธิภาพลาห้วยโปร่ง บ้านบุ่งหวาย ตาบลรังงาม
อาเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิ
(23)ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายกุดธาตุพร้อมอาคารประกอบ ระยะ
ที2่ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม-เชิญ บ้านธาตุสามหมื่น ตาบล
บ้านแก้ง อาเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
(24)สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองเบน หมู่ที่
๕บ้านหนองเบน ตาบลหนองคอนไทย อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมหลัก 1.2 การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมหลัก 1.3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการ
สหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลัก 1.4 ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการพัฒนาเพื่อคงความหอม
ข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 2 พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
รองรับตลาดระดับสูง (ด้านสัตว์)
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM
กิจกรรมย่อยที่ 1.5.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 88
อาเภอๆละ 4 กลุ่มๆละ 10 คน
กิจกรรมย่อยที่ 1.5.2 สร้างเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ 760 ตาบลๆละ
2 คน รวม 1,520 ราย
กิจกรรมหลักที่ 1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์

12,000,000 โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้า
พรม-เชิญ
10,000,000 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ
30,000,000 โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้า
พรม-เชิญ
40,000,000 โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้า
พรม-เชิญ
28,928,800 สานักงานเกษตรจังหวัด 4
จังหวัด
11,800,000 - สานักงานสหกรณ์
จังหวัด 4 จังหวัด
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
6,500,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
87,300,000
15,224,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
4 จังหวัด
11,834,400
3,389,600
10,140,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
4 จังหวัด
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งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลักที่ 1.7 ขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
10,000,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
แพะเนื้อ
4 จังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 1.8 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์

3,600,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 1.9 พัฒนาศักยภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

1,336,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
4 จังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 1.10 มหกรรมปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์

3,000,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
4 จังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์

4,000,000 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
4 จังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 1.12 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพ
กลางน้า กลุ่มนครชัยบุรินทร์

20,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

กิจกรรมหลักที่ 1.13 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม (น้าเสีย)

20,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม

636,846,700

2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์

636,846,700

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับความนิยม

601,962,000

กิจกรรมหลัก 2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว

487,312,000

กิจกรรมย่อย 2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มากตาบล
บ้านบัวอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

14,500,000 โครงการชลประทาน
จังหวัดบุรีรัมย์
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งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
392,812,000
รายการที่ 1 ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวง
หมายเลข ๒๔๔๕ ตอน ประโคนชัย-บ้านกรวด ระหว่าง กม.๕๐+
๐๓๒ - กม.๕๑+๖๓๒ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ผิวจราจร
กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตรระยะทาง
๑.๖๐๐ กิโลเมตร

40,000,000 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

รายการที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.๒๒๔ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอ
เมืองจังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรจานวน ๔ ช่องจราจรระยะทาง
๑.๖๐๐ กิโลเมตร

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

รายการที่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๔ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ๑.๕๐
เมตรระยะทาง๑.๕๐๐ กิโลเมตร

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
บุรีรัมย์

รายการที่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้อน
แสนสุขหมู่ที่๑๒ - แยกเขาขาว (จุดชมวิวผามะนาว) ตาบลโคก
ตะเคียนอาเภอปราสาทอาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้อนแสนสุขหมู่ที่๑๒ - แยก
เขาขาว (จุดชมวิวผามะนาว) ตาบลโคกตะเคียนอาเภอปราสาทอาเภอ
กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์

26,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์

รายการที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านแก้งคร้อ - บ้านท่า
มะไฟหวานตาบลช่องสามหมอ , โคกกุง อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างล ๑.๕๐ เมตรระยะทาง
๕.๐๐๐ กิโลเมตร

18,600,000 แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ
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งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
รายการที่ 6 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
21,530,000 แขวงทางหลวงชนบท
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านไทรงาม - บ้านหนอง
ชัยภูมิ
แดงน้อย ตาบลนาเสียว , โคกมั่งงอย อาเภอเมือง , คอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล ๑.๕๐
เมตรระยะทาง ๕.๘๐๐ กิโลเมตร
รายการที่ 7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านเมือง
บัวหมู่ที่ ๑ตาบลเมืองบัวอาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ -บ้านแคนดง
ตาบลแคนดงอาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างล ๑.๐๐ เมตรระยะทาง ๒.๘๕๐ กิโลเมตร

18,525,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์

รายการที่ 8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๔๔๕ - อ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มากอาเภอเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐เมตร
ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

25,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
บุรีรัมย์

รายการที่ 9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสูงเนิน วัดธรรมจักรเสมารามอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชีมาระยะทาง
๕.๐๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๒.๕๐ เมตรระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

รายการที่ 10 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านหนองบัวแดง - บ้าน
โหล่น ตาบลหนองแวง , นางแดด อาเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ
ระยะทาง ๔.๔๕๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๑.๐๐ เมตรระยะทาง๔.๔๕๐ กิโลเมตร

15,100,000 แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ

รายการที่ 11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสาย
โท ๕ ใต้ - สายโท ๖ ใต้อาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ผิวจราจรกว้าง
๗.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตรระยะทาง๐.๙๕๐
กิโลเมตร

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
บุรีรัมย์
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งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
รายการที่ 12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.2 20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
น้าตกวังเณร อาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
นครราชสีมา
เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร
รายการที่ 13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้าน
ผักไหมหมู่ที่ ๔ - บ้านโนนหมู่ที่ ๑ตาบลโนนอาเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐
เมตรระยะทาง ๖.๐๐๐กิโลเมตร
รายการที่ 14 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านยาง - บ้านกลาง
ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตรระยะทาง ๒.๔๕๐
กิโลเมตร

39,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์

8,300,000 แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ

รายการที่ 15 ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ -ประโคนชัย ระหว่าง กม.๑๐+
๗๕๐ - กม.๑๒+๓๕๐ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ผิวจราจรกว้าง
๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตรระยะทาง ๑.๖๐๐
กิโลเมตร

40,000,000 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

รายการที่ 16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วย อาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ๐.๕๐ เมตรระยะทาง
๒.๕๐๐กิโลเมตร

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
บุรีรัมย์

รายการที่ 17 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
pavement in-place recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข
๒๐๕๔ - บ้านโนนโก ตาบลศรีสาราญ , คอนสวรรค์อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง ๔.๔๕๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตรระยะทาง๔.๔๕๐กิโลเมตร

14,900,000 แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. 2563
รายการที่ 18 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
5,857,000 แขวงทางหลวงชนบท
pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านห้วยผักหนาม - บ้าน
ชัยภูมิ
ซับสีทอง ตาบลซับสีทอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะและ
ระบบตรวจวัดสภาพจราจรและตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่

80,000,000 แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 1 และ 2

กิจกรรมหลัก 2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

27,650,000

-กิจกรรมย่อยที่ 2.2.1 สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม
รีสอร์ท ห้องพัก ร้านอาหาร

5,000,000 ตารวจภูธรนครราชสีมา

-กิจกรรมย่อยที่ 2.2.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการ กลุ่มนครชัยบุรินทร์

8,000,000 สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

-กิจกรรมย่อยที่ 2.2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

650,000 สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สุรินทร์

-กิจกรรมย่อยที่ 2.2.4 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

5,000,000 ตารวจภูธรนครราชสีมา

-กิจกรรมย่อยที่ 2.2.5 บูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกคาม

4,000,000 ตารวจภูธรนครราชสีมา

-กิจกรรมย่อยที่ 2.2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะ
ร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์

5,000,000 สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมหลัก 2.3 การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

9,000,000

-กิจกรรมย่อยที่ 2.3.1 ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัย
บุรินทร์
-กิจกรรมย่อยที่ 2.3.2 ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์
นครชัยบุรินทร์

5,000,000 สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา
4,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานสุรินทร์

กิจกรรมหลัก 2.4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
-กิจกรรมย่อยที่ 2.4.1 พัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนาเที่ยวกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์

78,000,000
5,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
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-กิจกรรมย่อยที่ 2.4.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
5,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(ครั้งที่ ๓)
ราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
-กิจกรรมย่อยที่ 2.4.3 เทศกาลท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่ AEC
32,000,000 สานักงานการท่องเที่ยว
(ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Low Season)
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
-กิจกรรมย่อยที่ 2.4.4 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนครชัย
5,000,000 สานักงานวัฒนธรรม
บุรินทร์ - เฉินตู
จังหวัดนครราชสีมา
-กิจกรรมย่อยที่ 2.4.5 การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ในการส่งเสริมธุรกิจการจัดทัวร์เพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event Business)

4,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา

-กิจกรรมย่อยที่ 2.4.6 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ
Korat Art Olympic (Thailand biennale, Korat)

27,000,000 สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
ภายในและต่างประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 2.5 การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

34,884,700

กิจกรรมย่อยที่ 2.5.1 การส่งเสริมการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี
กิจกรรมย่อยที่ 2.5.2 การบริหารจัดการแปลงหม่อน
กิจกรรมหลักที่ 2.6 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.1 เผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมด้วยเครื่อง
สาวไหมปรับปรุงชนิดเข้าเหล่ง

1,648,600 ศูนย์หม่อนไหมฯ เฉลิมพระ
เกียรติ ชัยภูมิ (เจ้าภาพ)
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
สานักงานพลังงานจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
1,269,250 ศูนย์หม่อนไหมฯชัยภูมิ,
บุรีรัมย์ และ สุรินทร์
379,350 ศูนย์หม่อนไหมฯชัยภูมิ,
บุรีรัมย์
23,336,100
10,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
500,000 สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์
836,100 ศูนย์หม่อนไหมฯ
นครราชสีมา และชัยภูมิ
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กิจกรรมย่อยที่ 2.6.4 การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม
4,000,000 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯบุรีรัมย์
กิจกรรมย่อยที่ 2.6.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บรรจุภัณฑ์เชิง
8,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล
สุรนารี
กิจกรรมหลักที่ 2.7 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
9,900,000
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2.7.1 การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
2,400,000 - สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมย่อยที่ 2.7.2 มหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์
7,500,000 - สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
28,699,000
3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยพื้นที่
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรม
การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
กิจกรรมหลัก 3.2 การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 3.3 คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก 3.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 3.5 การศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและ
ป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์

28,699,000
7,000,000
7,000,000 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
- สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 4 จังหวัด
- สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
4 จังหวัด
21,699,000
3,249,000 สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
5,000,000 สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5,000,000 ตารวจภูธรจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
1,500,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีจ.นครราชสีมา
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กิจกรรมหลักที่ 3.6 การผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ
2,950,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ด้วยตัวตรวจจับแรงกด
ราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
กิจกรรมหลักที่ 3.7 พื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและ
4,000,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
5,000,000 กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
รวมทั้งสิ้น
1,165,574,500
ส่วนที่ 1 งบประมาณขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพที่ เ ป็ น ความต้ อ งการรายพื้ น ที่ (ร้ อ ยละ 50) งบประมาณรวม
525,311,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
1. กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
2.โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
-ถนน 18 สายทาง
-ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะ 2 รายการ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (3 กิจกรรมย่อย)
4. การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
-ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์
5.นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
-เผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
3.โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
6.การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based
Learning : BBL)
7. การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
8.คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
9.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมส่วนที่ 1 จานวน 3 โครงการ 9 กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
3,600,000
3,600,000
496,462,000
472,812,000
9,650,000
4,000,000
10,000,000
20,249,000
7,000,000
3,249,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
525,311,000
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ส่วนที่ 2 งบประมาณขั บเคลื่อนแผนพั ฒนากลุ่มจังหวัด ที่เป็นการพัฒนาใน
ลักษณะ cluster หรื อ ตอบสนองนโยบายสาคัญของรั ฐบาลพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวั ด
(ร้อยละ 50) งบประมาณรวม 640,263,500 บาท
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
1. พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ จานวน 24 รายการ
2. การเรียนรูเ้ กษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
3.การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์
4.ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการพัฒนาเพื่อคงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
5.พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM
6.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
7.ขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
8.พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
9.มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
10.ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
11.พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้า กลุ่มนครชัยบุรินทร์
12.ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย)
2. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
13. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
14. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
15. การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
16. การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
17. การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
18. นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
19. เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3. โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
20. การศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์
การแพทย์
21. การผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด
22. พื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
รวมส่วนที่ 2 จานวน 3 โครงการ 22 กิจกรรมหลัก

491,428,800
360,500,000
28,928,800
11,800,000
6,500,000
15,224,000
10,140,000
10,000,000
1,336,000
3,000,000
4,000,000
20,000,000
20,000,000
140,384,700
14,500,000
18,000,000
5,000,000
78,000,000
1,648,000
13,336,100
9,900,000
8,450,000
1,500,000
2,950,000
4,000,000
640,263,500
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นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
พัฒนาการจังหวัด
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณรวม 9,900,000 บาท รายการการสืบสานภูมิปัญญา
ชัยภูมิ
ผ้าไหม งบประมาณ 2,400,000 บาท สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเป็น
หน่วยดาเนินงาน และรายการมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 7,500,000
บาทส านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดสุ รินทร์ เป็นหน่ว ยดาเนินงาน เพิ่งได้รับทราบว่า
ในส่ ว นนี้ จั งหวัดชัย ภูมิจะได้รับงบประมาณในรายการการสื บสานภูมิ ปัญ ญาผ้ า ไหม
งบประมาณ 600,000 บาท ทั้ง 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
กล่าวถึงประเด็นเรื่องตัวชี้วัด รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม จะเป็นในส่วนของ
สถาบันการศึกษาและศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จะได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง
ภารกิจ ในการเก็บ ตัว ชี้วั ด อยากจะให้ เป็ น ไปโดยพัฒ นาชุ มชนจะเป็นส่ ว นน้ อ ยที่ สุ ด
จึงอยากจะให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการเก็บตัวชี้วัดนี้ หรือศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติเก็บตัวชี้วัดในเรื่องของไหม เมื่อก่อนเราได้เก็บข้อมูลรายได้จากผู้ประกอบการ
ไหม อยากจะขอลดการเก็บตัวชี้วัด ลงเพราะว่าเก็บแล้วไม่ถึงเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัญหา
จึงอยากจะให้ทางสถาบันการศึกษา หรือศูนย์หม่อนไหมก็ดี เพราะทาเรื่องเกี่ยวกับไหม
ค่อนข้างเยอะ จึงอยากจะให้เจ้าภาพในการเก็บตัวชี้วัดให้กับทางสถาบันการศึกษาหรือ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ขอสอบถามศูนย์หม่อนไหมได้เก็บข้อมูลในส่วนของรายได้ของผลิตภัณฑ์ไหม
ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัด ฯ บ้างหรือไม่คะ เพราะที่ขอข้อมูลได้เฉพาะมูลค่าของเส้นไหม
นางสาวเยาวมาลย์พลหนองหลวง ศูนย์หม่อนไหมเราจะเก็บเพียงแค่รายได้ของเส้นไหมในส่วนของผ้าเราจะไปไม่
ผู้แทนศูนย์หม่อนไหม ฯ ถึงตรงนั้นซึ่งเป็นรายได้ที่มีปริมาณน้อยมาก
จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
เรื่องของไหมที่เราเก็บข้อมูลเราจะได้จากสานักงานพัฒนาชุมชนที่เดียว
ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัด ฯ จากหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีข้อมูลไม่ครอบคลุม เรื่องของไหมจะต้องประกอบข้อมูลจาก
หลาย ๆ หน่วยงาน ทางศูนย์หม่อนไหมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา เกี่ ยวกับ
แปลงหม่อนไหม การผลิตไหม การทาผ้า การทอผ้า ส่วนของสถาบันการศึกษาจะเข้ามา
ในส่วนของนวัตกรรม ส่วนสานักงานพัฒนาชุมชนจะเป็นในเรื่องของการตลาด แต่เหมือนกับ
ว่าในเรื่ องของการจั ดจาหน่ ายจะเป็นในส่วนของส านักงานพัฒนาชุมชน และสานั กงาน
พาณิชย์ แต่เหมือนกับว่าจะเน้นไปทางสานักงานพัฒนาชุมชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ผ่านมาทาง
พัฒนาชุมชนได้เป็นส่วนให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหมต่าง ๆ ด้วย
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นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

หน่วยงานหลักส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถาบันการศึกษา แต่เรื่องของผลงานที่ปลายน้า
ที่สานักงานพัฒนาชุมชน ดังนั้น หลักการ ในเรื่องของ Target เป็นภารกิจของใคร KPI
เป็นเรื่องของใคร ถ้าไม่ครบ process เหล่านี้ ต้องจับเอาภาระกิจของสานักพัฒนาชุมชน
เข้าไปเสริมให้ได้ และต้องไปต่อในเรื่องเกี่ยวกับห่วงโซ่ของมูลค่าเพิ่ม โดยต้องให้พัฒนา
ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งช่วงต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังนั้นจะต้องดูในห่วงโซ่ของ
กลุ่ ม ไหมที่ เ สนอ ว่ า ต้ น น้ าคื อ อะไร แต่ ภ าระกิ จ ส่ ว นใหนที่ เ กี่ ย วกั บ คนหรือ เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ไหม จะต้องให้ผ่านสานักงานพัฒนาชุมชนด้วย ในเรื่องของการตลาดที่ทาง
พัฒ นาชุมชนได้แปลงมาเป็น OTOP หรือ นวัตวิถี เอาส่ ว นเหล่านี้ไปเชื่อมกัน ขอให้
ฝ่ายเลขาฯบันทึกไว้ด้วยนะครับ ว่าต้องมาบูรณาการเรื่องนี้ด้วย

นางสุนีย์ บุตรเนียร
พัฒนาการจังหวัด
นครราชสีมา

อยากจะขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้
และแต่ละหน่วยที่ทาโครงการ หน่วยนั้นจะต้องมีตัวชี้วัดในโครงการนั้นด้วย เช่น โครงการที่
หน่วยงานเสนอนั้นได้รับงบประมาณไปแล้วมีรายได้จากโครงการจานวนเท่าไหร่ เพราะ
กลุ่ มไหมที่มีงบประมาณมาลง OTOP และไม่ได้ไปเกี่ยวข้ องกับกลุ่ มงบประมาณนี้ เลย
เป็ นกลุ่ มที่ เราพั ฒนาและเราเก็ บข้ อมู ลผู้ ลงทะเบี ยน OTOP ที่ ม าจั ด จ าหน่ า ยที่ ไ ม่ ไ ด้
เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้รั บจัดสรรงบประมาณ ฉะนั้นงบประมาณที่ได้ในแต่ละกลุ่ม
ในแต่ละหน่วยนั้น ควรจะแจ้งข้อมูลรายได้ในส่วนนั้นให้พัฒนาชุมชนได้รับทราบด้วยว่า
ทาอะไรได้รับอะไรบ้าง จะได้นามาบูรณาการกันเพื่อให้ยอดตามเป้าหมายตัวชี้วัด หากไม่
แจ้งให้ทราบข้อมูลในส่วนนี้จะหายไป ดังนั้น กระบวนการตรงนี้ ถ้าได้รับงบประมาณไป
แล้วทุกหน่วยงานจะต้องตอบให้ได้ว่าว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แล้วแจ้งมาให้เราทราบ
เรายินดีที่จะเป็นเจ้าภาพในการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลให้ได้แต่ขอความร่วมมือในส่วน
นี้ด้วยคะ

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดแล้วให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายไกร เอี่ยมจุฬา
ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมซึ่งในวันประชุมไม่มีโอกาสได้นาเสนอ ทั้งนี้ เพื่อจะได้
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นประโยชน์ในการจัดทาแผนฯ ครั้งต่อไป ดังนี้
การพัฒนาภาคตะวัน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563 ของกลุ่มจังหวัด จะสังเกตได้ว่า
ออกเฉียงเหนือ
เป้ า หมายการพั ฒ นาของกลุ่ ม จั ง หวั ด คื อ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางเกษตรอุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม รวมถึงสังคมเป็นสุข โดยงบประมาณในส่วนที่ 1
ซึ่งได้รับจัดสรรแน่นอน 269 ล้านบาท สาหรับจัดทาโครงการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
แต่ ได้ ก าหนดโครงการด้ านการพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานโดยเน้ นที่ การสร้ างถนนไว้ ถึ ง
470 ล้ านบาทเศษ ค าถามก็ คื อ การทุ่ มงบฯ ไปที่ การท าถนน ถ้ า ได้ รั บการเห็ นชอบ
จะสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้หรือไม่ อย่างไร
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2. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามที่ท่านผู้แทนภาคประชาสั งคมเสนอ ขอแสดง
ความเห็นว่า โดยความเป็นจริงแล้ว การทาเกษตรอินทรีย์ไม่น่าจะต้องใช้งบประมาณมาก
เพราะไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง เกษตรกรสามารถทาเองใช้เองได้ การทาเกษตรทั่วไป
ต่ างหากที่ ต้ อ งใช้ งบประมาณสู งโดยเฉพาะค่ าปุ๋ ยเคมี ค่ ายาก าจั ดแมลงที่ ต้ องซื้ อหา
แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ความเป็นเกษตรอินทรีย์ที่บรรพบุรุษทามาหลายชั่วอายุคนได้ถูก
ทาลายไปหมดแล้ว เราจึงต้องใช้งบประมาณสาหรับซื้ออดีตกลับคืนมา ดังนั้นในช่วงปีแรก ๆ
ที่จะให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาลก็สามารถจัดทา
โครงการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ส าคัญ ๆ ได้ เช่น (1) การฝึกอบรบให้ความรู้ หรื อ
ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ของเกษตรกรให้ ท าเกษตรอิ น ทรี ย์ (2) การจั ด หาหรื อ สร้ า ง
แหล่งน้า เพราะเกษตรอินทรีย์ต้องมีแหล่งน้าเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถใช้น้าจากแหล่งน้า
สาธารณะที่มีสารปนเปื้อนได้ ซึ่งแหล่งน้าของเกษตรอินทรีย์ก็เปรียบเสมือนกับเลือดกรุ๊ป โอ
ของมนุษย์ คือรับได้แต่กรุ๊ป โอ แต่สามารถให้ได้ทุกกรุ๊ปเลือด (3) การสนับสนุนสารปรับปรุง
บ ารุ งดิ น (4) การสนั บสนุ นเมล็ ดพั นธุ์ (5) การสนั บสนุ นปุ๋ ยอิ นทรี ย์ บางส่ วนในช่ วงที่
เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเองได้ (6) การสนับสนุนโรงสีข้าวอินทรีย์ เป็นต้น
3. ในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้าตามที่ท่านกรรมการบางท่านเสนอ ขอแสดงความ
คิดเห็นว่า ถ้าจะพัฒนาแหล่งน้าเพื่อให้เห็นว่าเป็นการเชื่อมโยงทั้งกลุ่มจังหวัดอาจจะต้องเป็น
โครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้ งบประมาณสู งเกินไป จึงควรเป็นงบประมาณของส่วนราชการ
(Function) ดังนั้น ถ้าจะทาโครงการพัฒนาแหล่งน้าโดยใช้งบฯ กลุ่มจังหวัดเพื่ อที่จะแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า เชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด อาจจะต้ อ งใช้ เป้ า หมายการพั ฒ นาด้ า นอื่ น
เป็ นตัวเชื่อมโยง เช่น พัฒนาแหล่ งน้าเพื่ อเกษตรอินทรีย์ซึ่ งรัฐบาลได้ก าหนดเป้ าหมาย
ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดไว้แล้วว่าต้องเพิ่มพื้นที่ให้ได้กี่ไร่ หรือพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการปลูกต้นหม่อนซึ่งเป็นห่วงโซ่ต้นทางของผลิตภัณฑ์ไหม เป็นต้น
มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุม

รับทราบ
16.30 น.


(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี)
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จดบันทึก

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

