รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ครั้งที่ 1 / 2560
วันอังคารที่ 21กุมภาพันธ์ 2560เวลา 14.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธานฯ)
2. นางสาวดวงพร บุญครบ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (รองประธานกรรมการ)
3. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์(รองประธานกรรมการ)
4. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (กรรมการและเลขานุการ)
5. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
6. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5(ที่ปรึกษา)
7. นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
8. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
9. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
10. นายสุรัตน์ ดิษฐเชาวลิต
แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
11. นายวรเทพ เด่นวงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
12. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
13. นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร
พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
14. นายกนิษฐา โพธิษา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
15. นายสมควร ชะลุนดัมย์
แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
16. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
17. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์(กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
18. นายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
19. นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
2๐. นายณรงค์ เปรียบนาม
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
21. นางสาวณัฐกฤตา จันทรกฤษ
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
22. นายไกรศักดิ์ วรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
23. นายธนวัฒน์ บุญมี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
24. นายชัชวาล วงศ์จร
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.นม.) (กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
25. นายอาทร แสงโสมวงศ์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ (จ.สร.) (กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)

/รายชื่อ…

-2ราชชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
4. อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
5. อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
6. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
7. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย
8. พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
9. สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. ดร.ถวัลย์ มานะธัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายเสมอ จินดาพงษ์
ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เขต 5
13. นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5
14. นายวัชร กลินทะ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5
15. นางสาววีรินทร์ สราญจิต
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5
16. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
แทน ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.ชย.)
17. นายชาญกิจ นานาประสงค์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
18. นายรัฐการ ด่านกุล
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
19. นางเสียงรัตน์ กีรติมาส
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.บร.)
20. นายมนตรี ดารงมงคลกิจ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ (จ.บร.)
21. นายพชรพล เพชรรัตน์
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
22.นายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.สร.)
23. นายอรรณพ ธนสมุทร
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางนวลจันท์ อุตมหาราช
2. นางสาวขวัญใจ พรานสร
3. นางหทัยพัชร พุทธิรัตน์
4. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ
5. นางสาวกัณฑิตา วิโนทัย

คลังเขต 3 สานักงานคลังเขต 3
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ สานักงานคลังเขต 3
นักวิชาการคลังชานาญ สานักงานคลังเขต 3
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
/6. นายรฐนนท์ …

-36. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
7. นายณัฏวัฒน์ เหลืองทอง
8. นางสาวสุนารี คาเหลือ
9. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง
10. นายกุญชร เลือดสกุล
11. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง
12. นาวสาวนงลักษณ์ จันทรโณทัย
13. นางสาววนพร แจ่มเดชะศักดิ์
14. นางสาวกัลยาวัช ทับจะบก
15. พ.ต.ต.บุญเทิด ธีรพงศธร
16. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
17. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
18. นางสาวอรุณี ชาญหัด
19. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
20. นางสาวโชติรส มีอานาจ
21. นางสาวทองคา รักวงษ์
22. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
23. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
24. นางสาววิชชุลดา สันติชัยรัตน์
25. นางสาวยุพิน มิกขุนทด
26. นางสาวศิริลักษณ์ แพะขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
พนักงานทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ภ.จว.นครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักศึกษาฝึกงาน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักศึกษาฝึกงาน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักศึกษาฝึกงาน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
/ระเบียบวาระที่ 1…
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เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2560
เนื่องจากว่าระยะเวลาของงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้นผ่านมาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อ
เป็ น การสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้ ในการที่ จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กรอ.
กลุ่มจังหวัดฯจึงจัดให้มีการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่
เดินทางมาร่วมประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
15 กันยายน 2559)
- ฝุายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
15 กันยายน 2559 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อทราบและดาเนิน
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว รวม
14หน้า ดังนั้น หากมีคาหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝุายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 4/2559 วันที่15 กันยายน 2559)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การดาเนินงานของ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เลขานุการ

ตามมติ กรอ. กลุ่มจังหวัดในรอบปี พ.ศ. 2559 มีโครงการที่เสนอไปยัง กรอ.
ส่วนกลางเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน งบประมาณ ดังนี้

/1.สินเชื่อดอกเบี้ยต่า…
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ผลการประชุม
กรอ.
1. สินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft loan) เพื่อเป็น
ครั้งที่ 3/2558
กองทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ
วันที่ 21 ธันวาคม
SMEs
2558
2. ก่อสร้างและขยายถนน 4 ช่องจราจร ทาง 1,000,000,000 ครั้งที่ 3/2558
หลวงหมายเลข 205 ตอนควบ 0301 ตอน
วันที่ 21
ช่องสาราญ - คาปิง ระหว่าง กม. 111+572
ธันวาคม 2558
- กม.151+084

ที่

โครงการ

3. ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม
0100 ตอนหัวทะเล - หนองกระทิง
ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 78+698
(แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3)
(1) ขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 7
ตอน ระยะทาง 38.843 กม.
ช่วงที่ 1 กม.28+000 - กม.31+875
ช่วงที่ 2 กม.33+800 - กม.46+700
ช่วงที่ 3 กม.49+000 - กม.53+510
ช่วงที่ 4 กม.57+100 - กม.62+925
ช่วงที่ 5 กม.63+900 - กม.65+500
ช่วงที่ 6 กม.67+025 - กม.72+900
ช่วงที่ 7 กม.73+430 - กม.78+700
- ก่อสร้างระยะทาง 2 ช่องจราจร ระยะทาง
รวม 39.855 กม.
(2) ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
4. โครงการจัดหาน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปาที่
โรงกรองน้าบ้านมะขามเฒ่าจากแหล่งน้า
ลาตะคอง

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการดาเนินงาน
ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รายงาน กรอ.ส่วนกลาง เพื่อ
ขอรับงบประมาณ จากกรมทาง
หลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิและ
เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2561 เพิ่มเติม

2,700,000,000 ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 21ธันวาคม
2558
1,200,000,000

รายงาน กรอ.ส่วนกลาง เพื่อ
ขอรับงบประมาณ จากกรมทาง
หลวง แขวงทางหลวง
นครราชสีมา ปัจจุบันเสนอขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณประจาปี พ.ศ.
2561 เพิ่มเติม
รายงาน กรอ.ส่วนกลาง เพื่อขอรับ
งบประมาณ จากกรมทางหลวง

1,500,000,000

รายงาน กรอ.ส่วนกลาง เพื่อขอรับ
งบประมาณ จากกรมทางหลวง
649,168,000 ครั้งที่ 2/2559 1. รายงาน กรอ.ส่วนกลาง เพื่อ
วันที่ 25 มีนาคม ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จาก
2559
กระทรวงมหาดไทยและกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2.เสนอขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
/๕.โครงการ.....
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โครงการ
5. โครงการปรั บ ปรุ ง อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยตลาด
ตาบลสะแกซา อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง น้ าดิ บ ในการผลิ ต
น้าประปา

6. โครงการรองรับเพื่อกักเก็บน้าจากแม่น้าชี
จังหวัดชัยภูมิ
(1) โครงการก่อสร้ างอ่างเก็บ น้ ายางนาดี
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

(2) โครงการก่ อ สร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ าพระ
อาจารย์จื่ อ (ล ากระจวน) บ้านซับ สายออ
ตาบลท่ากูบ อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
ผลการประชุม
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
กรอ.
35,000,000 ครั้งที่ 4/2559 1. กรมชลประทาน กระทรวง
วันที่ 15
เกษตรและสหกรณ์ เข้าแผน
กันยายน 2559 ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2561
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับแผนงานก่อสร้าง
2. ได้รับงบประมาณจาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพิ่มเติม จานวน 42,080,000
บาท (รวมค่าควบคุมงาน)
4,974,000,000 ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 15
กันยายน 2559
990,000,000
รายงาน กรอ.ส่ วนกลาง รายงาน
กรอ.ส่ ว นกลาง เพื่ อ ขอรั บ การ
สนั บสนุ นงบประมาณ จากกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และเสนอขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
934,000,000
รายงาน กรอ.ส่ วนกลาง รายงาน
กรอ.ส่ ว นกลาง เพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณ จากกรมจาก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเสนอขอรั บ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
เพิ่มเติม

/(๓)โครงการ...
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งบประมาณ
ผลการประชุม
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
กรอ.
(3) โครงการก่ อสร้ างอ่ างเก็ บ น้ าล าสะพุ ง 2,250,000,000
รายงาน กรอ.ส่วนกลาง รายงาน
อั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนอง
กรอ.ส่วนกลาง เพื่อขอรับการ
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
สนับสนุนงบประมาณ จากกรม
จากกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันเสนอ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณประจาปี พ.ศ.
2561เพิ่มเติม
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้าบึง 800,000,000
รายงาน กรอ.ส่วนกลางรายงาน
ละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
กรอ.ส่วนกลางเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากกรม
ทางหลวง แขวงทางหลวงชัยภูมิ
ปัจจุบันเสนอขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
โครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยสานักงานคลังเขต 3
จังหวัดนครราชสีมา
นางนวลจันทร์ อุตมหาราช
ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ในปี 2557 ระดับเศรษฐกิจใน 18
คลังเขต 3
กลุ่มจังหวัด เราอยู่ในลาดับที่ 7 ถ้าดูการแบ่งโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรอยู่ทรี่ ้อยละ 24.7
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ทรี่ ้อยละ 20
การค้าอยู่ที่ร้อยละ 11.2
ถ้ า แบ่ ง เป็ น รายจั ง หวั ด แล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ในกลุ่ ม จั ง หวั ด นี้ จั ง หวั ด
นครราชสีมาเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ตามลาดับ
ถ้าแบ่งโครงสร้างการผลิตในแต่ละจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิ จ เหมื อ นกั น ก็ คื อ การเกษตร เป็ น หลั ก ยกเว้ น นครราชสี ม าที่
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลั กหากพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต สถานการณ์
เศรษฐกิจตั้งแต่เมื่อปี 2557 ติดลบ แต่จะเริ่มเร่งตัวขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลใน
การขับเคลื่อนของเอกชนด้วย ได้ประมาณการว่าปี 2559 จะเริ่มดีขึ้นอยู่ที่ 3.2
ปี 2560 คาดว่าจะไปให้ถึง 3.6 ส่วนการประมาณการเศรษฐกิจ เนื่องจากขณะนี้
/เดิมทีแล้ว...

-8เดิมทีแล้วสานักงานคลังทั้งประเทศทา CTP ถึงแค่ปี 2555 และจากนโยบายว่า
ภาคเอกชนและผู้บริหารของจังหวัด ได้ส่งสัญญาณข้อสังเกตว่า CTP ไม่อัพเดตแล้ว
ใช้ข้อมูลไม่ได้มากเท่าที่ควร กรมบัญชีกลางเปลี่ยนในเรื่องของการคลังด้านเศรษฐกิจ
มาทาประมาณการเศรษฐกิจโดยดูสัดส่วนโครงสร้างจาก CTPของสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็จะดูว่าประมาณการเศรษฐกิจที่เราคาดการณ์ไว้เป็น
อย่างไร ในส่วนของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ในปี 2560 จากปัจจัยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจที่ เริ่มฟื้นตัว นโยบายของเศรษฐกิจโดยรัฐ บาล
ได้กาหนดนโยบายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ไม่ว่าจะเรื่องของนโยบายในการลงทุน
ขนาดใหญ่ เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านนโยบายทางด้านการคลัง การนา
งบประมาณลงมาในพื้นที่ นโยบายด้านการเงินในเรื่องของสินเชื่อเพื่อการลงทุน
ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนของพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดของเราได้มาก ขณะนี้คาดว่าจะ
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4.3 ซึ่งจะเร่งตัวขึ้นจากปี 2559 ที่เราคาดการณ์ว่าจะขยายตัว
อยู่ที่ร้อยละ3.5 ซึ่งการขยายตัวครั้งนี้เกิดจากปัจจัยทุกด้าน
ด้านเกษตรพืชที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดคือ ข้าวและอ้อย และปศุสัตว์ที่เร่ง
ตัวในไตรมาสนี้คือ ไก่ การบริโภคของภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการลงทุน ถ้าดู
ในรายละเอีย ดแต่ล ะส่ วนที่ส าคัญ โดยเริ่มจากด้ านการผลิ ตในเรื่องการเกษตรปี
2560 จะขยายตัวเพียงร้อยละ1.1 เท่านั้น จากสถานการณ์ปัญหาเรื่องน้า ทาให้
ปริ มาณการขยายตัว ได้เล็ กน้อย ราคาปรับตัว ได้ดี จึงทาให้ ทั้งมูล ค่ าอ้อยกับข้าว
สามารถขยายตัวได้ ประกอบกับด้านปศุสัตว์ไก่ สามารถขยายตัวถึง 5.4 จึงทาให้
ภาคเกษตรขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.1
ด้านภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.6 ตามที่คาดการณ์ไว้ จากการ
ที่ภาคเอกชนเน้นสัญญาการซื้อทางด้านเศรษฐกิจทาให้เกิดความเชื่อมั่น จึงทาให้มี
การเพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต ด้ ว ยเครื่ อ งชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ คื อ อั ต ราการใช้ ไ ฟฟู า ของ
ภาคอุตสาหกรรม และเรื่องของการเพิ่มการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งใน
กลุ่มนี้โรงงานที่จดทะเบียนอุตสาหกรรมที่ขยายตัวจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรม
ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะเป็นในส่ว นของการคาดการณ์ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ที่จะให้เป็นอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคบริการขยายตัวได้ดีมากอยู่ที่ร้อยละ 80 จากภาคการท่องเที่ยวเป็น
ตัวเลขที่สาคัญคือร้อยละ 17 จากจุดแข็งการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเรา ไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอารยธรรมหรื อโบราณสถาน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เป็นนโยบายที่มีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว และจังหวัดภายในกลุ่ มจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว จึงเป็นตัวเลขที่
สาคัญ
การบริ โ ภคภาคเอกชน เห็ นได้ว่าแรงขับเคลื่ อนด้านเอกชนเกิดจากการ
ลงทุ น ห้ า งสรรพสิ นค้า และซุปเปอร์ ส โตร์ ห ลายแห่ ง ไม่ว่าจะเป็ นนครราชสี ม า
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ประกอบกับนโยบายด้านการคลัง เรื่องการส่งเสริมให้
/มีการจับจ่าย…

-๙มีการจับจ่ายใช้สอย และการส่ งเสริมการท่องเที่ยว สามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้
ประกอบกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ทาให้มีกาลังการซื้อเพิ่มขึ้น และ
เรื่องการลงทุนภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดของเรามีโครงการขนาดใหญ่มาลงทุนที่ชัดเจน
ทาให้ภาคเอกชนกล้าที่จะลงทุนเกิดความเชื่อมั่นขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
จึงทาให้การลงทุนของภาคเอกชนเติบโตขึ้น และนโยบายทางด้านสินเชื่อ เป็นตัว
สนับสนุนที่ทาให้การลงทุนภาคเอกชนดีไปด้วย
แนวทางการพัฒ นาที่ได้สังเคราะห์ มา คือ ศักยภาพ จุดแข็ง และโอกาส
ของกลุ่มจังหวัดนี้ เห็นได้ว่าจากขนาดเศรษฐกิจเป็นลาดับ 7 ของกลุ่มจังหวัด และ
เป็ น พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ มี ป ริ ม าณมาก มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลกไม่ ว่ า จะเป็ น
โบราณสถาน หรือประวัติศาสตร์อารยธรรมต่างๆ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดนี้ด้วย ประกอบกับ มีแหล่งต้นน้าที่สาคัญที่รองรับ
ภาคการเกษตร และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่12 ที่ให้กลุ่มจังหวัด
เราเป็นอุตสาหกรรมอาหาร โอกาสของความเจริญก้าวหน้าที่มีในเรื่องของโครงการ
ขนาดใหญ่ ด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ที่จะมาลง อีกส่วนหนึ่ง คือ มีสถาบันทาง
การศึกษาที่รองรับนวัตกรรมส่งเสริมให้เป็นศูนย์ กลางสาหรับการกระจายสินค้าใน
ภูมิภาค และสามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าแปรรูปได้ด้วยนวัตกรรมสาหรับด้านการ
ท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
มติที่ประชุม
เลขานุการ

รับทราบ
3.3 ผลการประชุม กรอ. ส่วนกลาง
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ฝุาย
ส่วนกลาง และคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันศุกร์ที่ 16
กันยายน 2559
ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อ
วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 ลงมติ ท ราบและมอบหมายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไป
ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรายงานผลการด าเนิ น งานไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
1) การยกระดั บ เมื อ งสปาน้ าพุ ร้ อ นเค็ ม และพั ฒ นาเส้ น ทางอั น ดามั น
โรแมนติกโรด อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดาเนินการตามความ
เหมาะสม โดยคานึงถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งรูปแบบบริหารจัดการโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการที่สมดุลและยั่งยืน
/2) โครงการ…

- 1๐ 2) โครงการยกระดั บ เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมรับไปดาเนินการ ประกอบด้ว ย การปรับปรุงเส้ นทางสาย 4
(เพชรเกษม) เป็น 4 ช่องจราจร ได้แก่ สายระนอง – ราชกรูด, สายราชกรูด – ตะกั่วปุา,
สายตะกั่วปุา – เขาหลัก และการปรับปรุงเส้นทางสาย 4027 เป็ น 4 ช่องจราจร
ซึ่งกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม นาไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
ร่วมทั้งศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดาเนินการปรับปรุงต่อไป
3) ข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
- จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โครงการ Phuket Smart City มอบหมายให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับไปพิจารณาในรายละเอียด และจัดลาดับ
ความสาคัญในการดาเนินการตามขั้นตอน
- จังหวัดกระบี่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานลันตาช่วงแรก (บ้านหัวหิน
– บ้านคลองหมาก) มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวง
คมนาคม
- จังหวัดพังงา ได้แก่ โครงการเคลือบผิวจราจรลดการลื่นไถล เส้นทาง
หมายเลข 4 และ 4311 โครงการก่อสร้างถนนและสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา
อาเภอตะกั่วปุา มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
- จังหวัดระนอง ได้แก่ โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟชุมพร – ท่าเรือน้าลึก
ระนอง มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมนาไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- จังหวัดตรัง ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคม ศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการลงทุน
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่า งนายกรั ฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.
ส่วนกลาง และคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันจันทร์
ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่
20 ธั น วาคม 2559 ลงมติ ท ราบและเห็ น ชอบข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ
ดาเนินงานไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
1) การเชื่อมโยงเส้นทางไทย สปป.ลาว และจีน รวมทั้งเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN Connect) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายกระทรวงการ
ท่องเที่ย วและกีฬา เป็นหน่ว ยงานหลั กในการบูรณาการการร่ว มกับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
2) ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด่านบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อนาเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการพิจารณา
การเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ต่อไป สาหรับกรณีก่อสร้าง และ
ขยายถนน ให้กระทรวงคมนาคมจัดทารายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการ
/ราคาค่า…

- 1๑ -

ประธาน
เลขานุการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ

ราคาค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับเงื่อนเวลาต่อไป
3) การขอรั บสนั บสนุน งบประมาณในการจัด ทาแผนแม่ บทการพัฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ให้จัดทาแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารฯ ไปดาเนินร่วมกั บการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์
ฟููดวัลเล่ย์ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน
4) ให้ ก รมทางหลวงเร่ ง รั ด ด าเนิ น การออกแบบและจั ด ท าแผนการ
ปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การขยายทางหลวงหมายเลข 103
(อ าเภอร้ อ งกวาง จั ง หวั ด แพร่ – อ าเภองาว จั ง หวั ด ล าปาง) เนื่ อ งจากอยู่ ใ น
แผนพัฒ นาโครงข่ายสนับสนุนทางสายหลักช่วงเชื่อมโยงทางหลวง 1 (AH2) กับ
(AH13) ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร โดยได้รับงบประมาณ
ต่อเนื่องแล้วจานวน 2 ตอน
5) ให้ ตรวจสอบรายละเอีย ดการขอรับสนั บสนุนโครงการก่อสร้ างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค และการเกษตรจังหวัดแพร่ ไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อนกับงบประมาณที่มีการจัดสรรไว้แล้ว และตรวจสอบรายละเอียด
การดาเนินงานใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 หากมีความพร้อม สอดคล้องกับแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด เป็นไปตามแนว
ทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้เสนอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามขั้นตอน
กรณีที่ ท่านนายกรัฐ มนตรี เดิ นทางไปเข้าร่ ว มประชุมกั บกลุ่ มจังหวัดนั้ น
แล้วนาผลไปเข้าที่ประชุม ครม. เพราะฉะนั้นในอนาคตมีแผนที่ท่านนายกรัฐมนตรี
จะเดินทางมากลุ่มจังหวัดเราหรือไม่
มีนโยบายกาหนดจะประชุมร่วมฯ ทุกกลุ่มจังหวัด ดังนั้นจึงจะนาเรื่องเตรียม
ความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีเข้าหารือในวาระถัดไป
รับทราบ
3.4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
3.4.1 โครงการ งบประมาณที่ได้ รับจัดสรร ตามร่าง พรบ. งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. ...
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม 2560 เห็ น ชอบ
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม
2560 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. ... ตามแผนงานบู ร ณาการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้
/เศรษฐกิจ…

- ๑๒ เศรษฐกิจภายในประเทศ(กลุ่มจังหวัด) ตามคาขอโครงการของส่วนราชการและกลุ่ม
จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยสภานิติบัญญั ติแห่งชาติลง
มติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้ เป็นกฎหมายในวาระที่ 3 เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับ
ความเห็ น ชอบโครงการของส่ ว นรา ชการและกลุ่ ม จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวมงบประมาณ 4,472,811,300 บาท จาแนก
ได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. งบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานตรง (Function) จานวน
556,343,500 บาท ประกอบด้วย
(1) กระทรวงคมนาคม (ท่าอากาศยาน) งบประมาณ 245,400,000 บาท
(2) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งบประมาณ
194,515,500 บาท
(3) กระทรวงศึกษาธิการงบประมาณ 116,428,000 บาท
(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จานวน 39,310,000 บาท
(ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 4,000,000 บาท
(ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน
73,118,000 บาท

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 (กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง ทางอากาศ
1.1 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
1.2 ท่าอากาศยานนครราชสีมา
2 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร

250,000,000

245,400,000

170,000,000
80,000,000
221,873,000

165,500,000
79,900,000
194,515,500

50,000,000

25,000,000

171,873,000

169,515,500

/3 กระทรวง...

- 13 –
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 (กระทรวงศึกษาธิการ)
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิ
แปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 200 แปลง 800,000 ไร่
2.1 นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
- จัดทามาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
- อบรมมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์นครชัยบุรินทร์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS)
- ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์นครชัยบุรินทร์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์)
- จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นการผลิตข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
2.2 เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตข้าวหอม
มะลิ นครชัยบุรินทร์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์)
2.3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
- ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์)
- ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร

131,820,400
50,820,400
50,820,400

116,428,000
50,428,000
50,428,000

964,050
644,400

964,050
644,400

1,211,950

1,211,950

4,000,000

3,810,000

19,000,000

18,797,600

12,500,000

12,500,000

12,500,000

12,500,000

/2. โครงการ...

- 14 ที่

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทาแผนที่นาเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
และ Application
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
กิจกรรมหลักที่ 4 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
กิจกรรมหลักที่ 5 โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 2560
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร

81,000,000

66,000,000

25,000,000

24,000,000

23,000,000

23,000,000

3,000,000

3,000,000

10,000,000

5,000,000

20,000,000

11,000,000

2. งบประมาณที่จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
งบประมาณ 3,916,467,800 บาท จาแนกเป็นโครงการจานวน 5 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า
1.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้าและกระจายน้าเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
ประชารัฐ
1.2 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้าและกระจายน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้าต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์
2.1 นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
2.2 เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์

ได้รับจัดสรร

เจ้าภาพหลัก

2,928,803,300
1,798,416,900
760,183,200

ทั้ง 4 จังหวัด

1,038,233,700
496,729,200
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา

/2.3 พัฒนาศักย...

- 15 ที่

โครงการ/กิจกรรม
2.3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์

ได้รับจัดสรร

2.4 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ

นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์
3.1 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
3.2 เพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.3 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมันสาปะหลัง
กิจกรรมที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร
4.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาการเกษตรทฤษฎีใหม่
4.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาเกษตรอื่น
กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 6 นครชัยบุรินทร์ฟูดวัลเล่ย์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
กิจกรรมที่ 3 ปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภาพ
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ
กิจกรรมที่ 8 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลิตรังไหมสูง
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงาน
ทดแทน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม
กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์

เจ้าภาพหลัก
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา

94,918,200 จังหวัดนครราชสีมา
80,894,000
12,870,000
1,154,200
520,000,000
260,000,000
260,000,000
10,000,000
8,739,000
114,693,100
663,500
92,888,200
4,604,400
10,726,000
817,000
904,000
1,130,000
2,960,000
39,334,400
1,000,000
3,734,000
14,000,000

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสุรินทร์
ทั้ง 4 จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดชัยภูมิ
ทั้ง 4 จังหวัด

18,040,400 จังหวัดนครราชสีมา
2,560,000 จังหวัดสุรินทร์
/4 โครงการ…

- 16 ที่
โครงการ/กิจกรรม
๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการค้าชายแดน
3.1 ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ 22 สายทาง
3.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาดโตน
3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาดโตน
3.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว
3.5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูแลนคา
3.6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปุาหินงาม
กิจกรรมที่ 4 Amazing Thai Host
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 7 มหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017
INTERNATIONAL AIR SHOP & AIR RACE FEST 2017
กิจกรรมที่ 8 ก่อสร้างอาคารบ้านพักบริการประชาชนของสานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ได้รับจัดสรร
633,337,000
80,000,000
188,300,000
321,070,000
271,780,000

เจ้าภาพหลัก
ทั้ง 4 จังหวัด
ทั้ง 4 จังหวัด
ทั้ง 4 จังหวัด

25,035,500 จังหวัดชัยภูมิ
25,035,500 จังหวัดชัยภูมิ
7,000,000 จังหวัดชัยภูมิ
12,244,700 จังหวัดชัยภูมิ
5,009,800 จังหวัดชัยภูมิ
2,500,000 จังหวัดนครราชสีมา
30,000,000 ทั้ง 4 จังหวัด
8,097,000 จังหวัดนครราชสีมา
2,970,000 จังหวัดนครราชสีมา
400,000

จังหวัดชัยภูมิ

๕ โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกัน
200,300,000
โรคพิษสุนัขบ้า
ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
200,300,000 จังหวัดนครราชสีมา
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 3,916,467,800
ผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการ

ประธาน
มติที่ประชุม

ในกรณีที่เสนอขอแล้วได้รับจัดสรรน้อยกว่าที่เสนอขอ ต้องทาเรื่องขอโอน
เปลี่ยนแปลงหรือไม่
ตอนนี้มีหนังสื อทบทวนเรื่องนี้อยู่ ต้องดูว่าสามารถดาเนิ นการได้หรือไม่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดว่าการที่จะโอนเปลี่ยนแปลงต้องรอสานักงบประมาณ
และไม่ควรใช้คาว่าโอนเปลี่ยนแปลงให้ใช้เป็นแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนแทน
ซึ่งก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
ในเรื่องนี้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
ขอให้ในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย
รับทราบ
/ระเบียบวาระ…

- 17 ระเบียบวาระที่ 4
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
เห็นด้วยในเรื่องการประชุมแบบ VDO Conference แต่ต้องดูสัดส่วนในเรื่องเพื่อทราบ
กับเรื่องเพื่อพิจารณา ถ้าเป็นเรื่องเพื่อทราบการ VDO Conference จะมีความเหมาะสม
แต่ถ้าเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาที่ต้องมีการพูดคุยเพื่อหาข้อสรุป การ VDO Conference
ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก

มติที่ประชุม

ในการประชุ ม กรอ. ครั้ ง ต่ อ ไปทดลองใช้ ร ะบบวี ดิ ทั ศ น์ ท างไกล (VDO
Conference) เนื่องจากว่า คาดว่ า คนเข้า ร่ วมประชุม น่ า จะเพิ่มกลุ่มได้ขึ้น มาก
ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับทางเทคนิคเพื่อทดลองการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
เลขานุการ

เรื่อง อื่นๆ
เตรี ย มการเรื่ อ งโครงการ กรอ. สั ญ จรของท่ า นนายกรั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น
แนวนโยบายที่ จ ะจั ด การประชุ ม กรอ. สั ญ จรทุ ก กลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด
นครชัยบุรินทร์เป็นกลุ่มจังหวัดที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้สัญจร เนื่องจากเกรงว่าหาก
มีการประชุม กรอ. สั ญจรจะเตรียมการไม่ทัน จึงอยากขอให้ จังหวัด เตรียมการ
การนาเสนอปัญหาความต้องการเป็นการล่วงหน้า
เรื่องช่องสายตะกูที่จะยกระดับเป็นด่านถาวร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ไปประชุมกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ทาการ
ของด่านซึ่งเป็นที่ของอุทยานทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็เห็นชอบใน
การด าเนิ น โครงการ อยู่ ใ นขั้ น ตอนการเปิ ด ช่ อ งทางด้ า นการค้ า และการขอ
งบประมาณ
ท่าอากาศยาน แผนงานของบุรีรัมย์ต้องการให้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เป็นท่า
อากาศยานศูนย์กลาง คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถลงที่สนามบินบุรีรัมย์ได้
ตอนนี้ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ที่ ก.บ.ก.ประชุมกันงบประมาณที่
บุรีรัมย์ขอไว้ ในเรื่องการศึกษาการขยายลาเลียงก็ตกไป ต้องของบประมาณช่องทาง
อื่นๆต่อไป นอกจากนี้ โครงการของบุรีรัมย์ก็ยังมีอีกหลายโครงการซึ่งเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ ถ้า กรอ. ระดับภาคมีประชุม ทางการก็พร้อมที่จะขอความเห็นชอบและ
เข้าเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี
ข้อสั งเกตจากการประชุมงบประมาณที่โ รงแรมรามาการ์ เด้ นครั้งที่แล้ ว
ที่เป็นงบประมาณระดับสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์หรือทางหัวเมือง
ส าคัญ ของภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อมี ปัญ หาในการขยายเขตประปา เพราะว่ า
งบประมาณการประปาส่วนภูมิภาค รอให้งบประมาณการประปา คาดว่า 5 ปี ถึง
10 ปี กว่าจะได้ขยายเขต แต่ทางบุรีรัมย์แล้วก็อีกหลายจังหวัดรวมทั้งนครราชสีมา
แล้ ว ก็ ใ นกลุ่ ม ของเรา ได้ ข อเสนอในเรื่ อ งงบขยายเขตการประปา ในหลั ก การ
งบประมาณมีข้อจากัด ทางการพิจารณาเลยพิจารณาไปให้ ในเรื่อง ถ้าเป็นประปา
ต้องเป็นเรื่องขนาดใหญ่ เช่น ดึงน้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ไปที่จังหวัดขอนแก่น หรือที่

หัวหน้า สนง.
จังหวัดบุรีรัมย์

/จังหวัด...

- 18 จังหวัดอุดรธานีไปที่หนองบัวลาภู ประปาขนาดหัวเมืองขนาดเล็กๆ ก็ทาประโยชน์
ในประเทศเหมื อ นกั น อย่ า งเช่ น บุ รี รั ม ย์ นครราชสี ม า จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น
เพราะว่าประเด็นนี้เป็นเรื่ องของการขยายเขตประปา มันเป็นปัจจัยสาคัญในเรื่อง
การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน เพราะว่าประเด็นเหล่านี้ ของ กรอ. น่าจะ
เป็นประเด็นที่หารือประเด็นนี้ก่อนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
รองผู้ว่าราชการ
ในเรื่องของการประปาก็มีการพูดคุยทั้งในภาคอีสานและภาคอื่นๆ แต่ข้อสรุปของ
จังหวัดสุรินทร์
ประปาภาคใต้ ได้หยิบขึ้นมาท่านผู้ว่าการประปาก็พูดชัดว่า ท่านก็เห็นด้วย จังหวัด
ชายแดนก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ภาคอีสานก็จะมีการพูดคุยโดยประปาของสุรินทร์ ซึ่ง
ก็จ ะยกประเด็น นี้ ขึ้นมา การขยายเขตประปาควรจะหยิบขึ้นมาในลั กษณะที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะงบประมาณต้นทุนเราก็
อาจจะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกละเลย และเท่าที่ทราบบ่ายนี้ท่านรองผู้ว่า
การประปาจะเข้าร่วมการประชุมด้วย ท่านก็อยากจะผลักดั นเรื่องของประปา ใน
ส่วนของโครงการ ครม. สัญจร ก็อยากจะเสนอโครงการผันน้า และก็เรื่องระบบน้าใต้
ดินที่มีอยู่ รอบหน้าก็ขอเสนอเป็นโครงการขนาดใหญ่
ประธาน
อยากจะให้ ท างฝุ ายเลขาฯ เนื่ องจากประปาถ้ า ต่ างคนต่ างเสนอ มั นจะ
เป็นไปได้น้อย ต้องการให้ทางประปาเสนอในภาพรวมนครชัยบุรินทร์ ที่จะเสนอการ
ขยายเขตประปา เพื่อความเจริญของเมืองให้บริการชุมชนเมือง แล้วก็เพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้งด้วยในตัว ส่วนน้าจะต้องติดต่อทางสานัก งานชลประทานที่ 8 ให้เสนอใน
ภาพรวม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อยากจะเสนอโครงการผันน้าจากเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ผ่านทางมวกเหล็กเข้าสู่
นครราชสีมา
ล าต ะค อง โ ค รง การ นี้ ใ ช้ ง บป ระ มา ณ ที่ เ คย เส นอ เมื่ อ ปี ที่ แล้ ว ป ระ มา ณ
2,500,000,000 บาท แต่ในปีนี้เป็น 4,000,000,000 บาท แล้วก็มีความ
เป็นไปได้สูงมาก เราจะได้น้าเข้ามา น้าที่เข้ามาเราจะได้ 2 อย่างก็คือ ปูองกันน้าท่วม
ไปทางภาคกลาง ซึ่งเป็นน้าส่วนที่เหลือ และเข้าทางนี้ได้ประมาณปีละร้อยกว่า ล้าน
คิว เข้ามาทางนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ แล้วก็ไป
จนถึงอุบลราชธานี ตอนนี้ทางด้านชลประทานเขากาลังเร่งรัด จึงมีความเป็นไปได้สูง
ประธาน
อยากให้ท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครราชสีมาแจ้งไปทางชลประทานให้
เตรียมโครงการเสนอเข้ามา จากที่หลายๆท่านเสนอก็มีโครงการสาคัญๆ ที่หยิบขึ้นมา
พิจารณาในที่ประชุม กรอ. ครั้งต่อไป เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีใน
โอกาสที่ ท่ า นจะเดิ น ทางมาในพื้ น ที่ น ครชั ย บุ ริ น ทร์ ฝุ า ยเลขาฯลองประสาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นทางสานักงาน
ชลประทานที่ 8 และการประปา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 15.30 น.
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