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ค ำน ำ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕34 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ ใหจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  และความต้องการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 18 
ให้ ก.บ.จ. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
ภายในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหน้าสวนราชการที่มี    
สถานที่ตั้งท าการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง และผู้บริหาร        
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) 
(ผลจากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คร้ังที่ 1/2563) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาที่ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี           
ประเด็นการพัฒนา จ านวน 6 ประเด็น ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งทิศทาง 
การพัฒนาภาค และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 

จังหวัดนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดต่อไป  

จังหวัดนครราชสีมา 
  กันยายน 2563
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ตราประจ าจังหวัด 

รูปท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารีที่กอบกู้เมืองนครราชสีมา 
จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 

“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหนิ ดินด่านเกวียน” 
(ค าขวัญเดิม โคราช ลือเลื่อง เมืองก่อนเก่า นกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก) 

อักษรย่อ :   นม. 

สีประจ าจังหวัด :  สีแสด (สสี้ม) 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด : ต้นสาธร (Millettia leucantha) 

 ดอกไม้ประจ าจังหวดั : ดอกสาธร 

ตราประจ าจังหวัดนครราชสีมาภาพนี้มีฐานะเป็นเครื่องหมายราชการ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดภาพ
เครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับท่ี 214) ประกาศ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 (การก าหนดภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดต่างๆ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 75 จังหวัด) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเทีย่วของภูมิภาค 
นวัตกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 

2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ

การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/

MICE City/ Art City / Safe City) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1  
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า 
การลงทุนและเศรษฐกิจ

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้จังหวัด
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคมนาคมการขนส่งกระจายสินค้า และพัฒนาการเชื่อมต่อกับการ

เดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาค

และภูมิภาค 
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หนา้ 3 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละรายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%)
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%)
3. อัตราค่าขนส่งและกระจายสินค้าลดลง (%)
4. เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางบนระบบทาง (หน่วย : นาที)
5. คะแนนคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic

Forum  (หน่วย : คะแนน (1-7) 

3) แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัล ยกระดับ

ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได้ให้จังหวัด

รวมทั้งจัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและ

ภูมิภาค เช่น EEC , GMS เป็นต้น 
4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพ่ีเมืองน้อง

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์เพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา

(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ

ก าลังคน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพ่ีเมืองน้อง 
(2) โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง

และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) 
 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT 

Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนา

ฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ 
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน 

เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพ่ีเมืองน้อง  
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2  
ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 

1) วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕
3. ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกยูเนสโก

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต Geopark ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับ Geopark ของภาคและ

ของภูมิภาคอาเซียน 
2. สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ภาวะแวดล้อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ที่มาจากความโดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร 
อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

4. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่องเที่ยวฉันท์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศในภูมิภาค
6. ยกระดับการจัดงานท่องเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. เสรมิสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2. เสรมิสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่

มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

(2) โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา

และเครือข่าย
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพ่ือต่อยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่สู่ประตูระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) 
4. เพ่ือยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา (BCG Korat

Global Network) 
5. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)ด้านการเกษตร อาหาร และ

อุตสาหกรรม 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
10% ภายในระยะเวลา 5 ป ี

2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ภายในระยะเวลา 5 ป ี

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม่น้อยกว่า
1,000 คนต่อปี

4. จ านวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี
5. เครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ประเทศจีน ลาว พม่า

เขมร และเวียดนาม เพ่ือส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น 
6. มูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย

เพ่ือการบริโภคและส่งออก 
2. ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู่ภายนอก

ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน 
3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพ้ืนที่ เช่น

ข้าวหอมมะลิทุ่มสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อ (โคราช วากิว) ไม้ผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนย์กลางเกษตร -
อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้เกษตรและชุมชน
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley) 

(2) โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley

กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและ

ผลิตภัณฑ์จากไหมสู่สากล 
    กิจกรรมหลักท่ี 3 การบริหารจัดการน้ า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า รวมทั้งระบบผันน้ า/ 

ส่งน้ า ทางและสะพานข้ามล าน้ าและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 กิจกรรมหลักท่ี 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้า 

จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กิจกรรมหลักท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยู่ใน 

วัยแรงงาน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 

 กิจกรรมหลักท่ี 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล 

 กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสู่ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเข้าสู่ BCG Economy

กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
อาหารปลอดภัย 

กิจกรรมหลักท่ี 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านเกษตรอาหาร และอ่ืนๆ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 
เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า
2. เพ่ือพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
4. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
5. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ
6. เพ่ือเป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ
7. เพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient)
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน (%)
4. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)
5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน) (ปี 2560แพทย์1,126 คน ประชากร

2,639,266คน) 
6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
7. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี (ปี)
8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net  ม.3 (คะแนน)
9. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลัก

ของชาติ (ต าบล) 
10. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ

(ต าบล) 
11. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล)
12. สร้างการมีส่วนร่วม  (ต าบล)

3) แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนของพ้ืนที่โคราชและของประเทศ

การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวเนื่อง

ผู้ประกอบการเอกชน ชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและมีคุณค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม

ของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน 
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง 
5. เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
6. เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ป้องกันปราบปรามทุจริตและปัญหาอาชญากรรม 
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
4. ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ
5. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
6. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
7. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการ

เรียนรู้หลักการทรงงาน 
8. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
9. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา

ในจังหวัด 
10. ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
11. จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระท าความผิด
12. สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝ้าระวัง
13. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

(2) โครงการ
    โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
       กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วย

องค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
  กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรม 
  กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
  กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
กิจกรรมหลักท่ี 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

       กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การ
เทิดทูนและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์        

  กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และการเรียนรู้หลักการทรงงาน 

  กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
       กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระท าความผิด และการสร้าง

เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน 
  กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน  

1)วัตถุประสงค์  
1. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพ่ือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด (จ านวน 1,920,525 ไร่)
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)
3. การจัดการน้ าเสีย (แห่ง)
4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น (ไร่)
5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/

ล้านบาท) 

3) แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร้างมูลค่าที่ยั่งยืน( BCG) และลดของเสีย

อันตราย สร้างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย 
3. ผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนและ

ชุมชนเพ่ือการมีพลังงานที่ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐในการจัดการน้ าเสีย และพัฒนาฟ้ืนฟู

ล าน้ า คู คลองสาธารณะ 
5. พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ป่าไม้ และสัตว์ป่า 

2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าในเขตและนอกเขตชลประทาน
3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมส านึกรับผิดชอบต่อ

สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
4. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟ้ืนฟู ล าน้ า คู คลองสาธารณะ
6. ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์อนุรักษ์

ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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(2) โครงการ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
   กิจกรรมหลักท่ี 2 การบริหารจัดการน้ าในเขตและนอกเขตชลประทาน 
   กิจกรรมหลักท่ี 3 การบริหารจัดการขยะ 
   กิจกรรมหลักท่ี 4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 
   กิจกรรมหลักท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟ้ืนฟู ล าน้ า คูคลอง 

สาธารณะ 
   กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ 

MICE City/ Art City / Safe City) 

1) วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3. พ่ือพัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย
4. เพ่ือเสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ

2) เป้าหมายและตัวชีว้ัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร

1.1 ประชาชน 
1.2 บุคลากรภายในองค์กร 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา (%)
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%)
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)
7. ระดับความส าเร็จการเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City) 

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต
3. พัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ได้แก่  

เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) 
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )

4. เสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service
ผ่านระบบ E-Korat 



ปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนา้ 11 

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วนด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(2) โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐัการพัฒนาโครงสร้างเมือง

คุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐก าลังคนทั้งบุคลากร

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา  
กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วนมู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ

หลากหลายเมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)  
เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City) 

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 



แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนา้ 1๒ 



แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์ม 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(แบบ จ.๒) 



แบบ จ.๒ 

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ
 (จ านวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ
 (บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นการพฒันาที ่๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานเชือ่มโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแหง่อนาคต และ
เพิม่ขดีความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ

          1 1,162,739,319          -   -           -   -             -              -             1 1,162,739,319

ประเด็นการพฒันาที ่๒ ยกระดับการทอ่งเทีย่ว 
ทหีลากหลายเชือ่มต่อภาคและภมูภิาค           1   143,130,600.00         16   966,375,000          2   338,000,000           -              -           19   1,447,505,600

ประเด็นการพฒันาที ่๓ พฒันานวตักรรมการผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอตุสาหกรรม
เชงินเิวศ 

          1       1,227,058,845           3   71,185,400          1  1,334,815,000           -              -             5   2,633,059,245

ประเด็นการพฒันาที ่4 เสริมสร้างความมัน่คงในการ
พฒันาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

          1          183,385,970           5   157,100,000         -   -             -              -             6  340,485,970

ประเด็นการพฒันาที ่5 ยกระดับบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุล
และยัง่ยนื

          1            67,081,900         38  4,360,562,067         -   -             -              -           39   4,427,643,967

ประเด็นการพฒันาที ่6 ยกระดับการบริหารจดัการ
ภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง 
(SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)

          1            13,100,000           1  1,262,000,000         -   -             -              -             2   1,275,100,000

ค่าใชจ้า่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 1            10,000,000          -   -            3 -             -              -             4        10,000,000

รวมทัง้สิน้           7       2,806,496,634         63  6,817,222,467          6 1,672,815,000           -              -   76 11,296,534,101

แบบฟอรม์การจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
จงัหวดันครราชสมีา

เปา้หมายการพัฒนา : ศูนยก์ลางโครงขา่ยคมนาคมและการทอ่งเทีย่วของภมูภิาค นวตักรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สงัคมคุณภาพสงู

สรปุโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองจงัหวดันครราชสมีา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเดน็การพัฒนา

แหลง่งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั กระทรวง กรม อปท. เอกชน

หนา้ 1 

หนา้ 1๓ 



ประเดน็การพัฒนาที่ 1

จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 1,162,739,319 บาท

สร้างเสริมระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงตอ่โครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิม
ขีดความสามารถการค้า การ
ลงทุนและเศรษฐกิจ



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถการค้า การลงทนุ
และเศรษฐกิจ

๑.  โครงการของจังหวัดนครราชสีมา   1,162,739,319 
1.1 โครงการที่ 1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการ
บริหารจัดการ 
(โลจิสติกส)์

ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 2 
ด้านการ
สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขัน

4 แผนงาน 1. เส้นทางคมนาคมขนส่งภายในจงัหวดั
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการโลจสิติกส์มีทักษะและ
ความรู้เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางการแข่งขัน
3. ร้อยละความส าเร็จของความร่วมมือ
และแลกเปล่ียน อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่
ด้านการศึกษา ด้านการค้าการลงทุน หรือ
ด้านการท่องเที่ยวและศิลปวฒันธรรม

หน่วยงานหลัก : แขวง
ทางหลวงชนบท
นครราชสีมา แขวงทาง
หลวงนครราชสีมาที่ 1-3
 และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง

  1,162,739,319 

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ก่อสร้าง ซ่อมแซม
 ปรับปรุง พฒันา ยกระดับเส้นทางคมนาคม
 ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)

เส้นทางคมนาคมขนส่งภายใน
จังหวัดได้รับการพฒันาเพิ่มขึน้

1,132,332,819  

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้าอ าเภอสีค้ิว 
ข้ามคลองหลอด ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
ความยาว 27 เมตร พร้อมเชิงลาดสะพาน

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต เข้าสู่แหล่งทอ่งเที่ยว
ซับสะเดา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา 
ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

15,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 - บา้นคูเมือง 
ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

แผนงานที่ 1 : ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

หนา้ ๑๔



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - บา้นหนองหวัฟาน 
ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 1 แหง่

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 - 
บา้นทา่มะปรางค์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 1 แหง่

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นหนองตะไก้ - 
บา้นอ้อยช้าง ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

10,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นแฝก ต าบลสามเมือง 
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นสระพงั หมู่ที่ 5 
ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดบา้นใหม่เจริญสุข ต าบลด่านขุนทด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

2,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม.3127 แยก ทล.207 - 
บา้นไทรงาม ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร กว้าง 8.00 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

15,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม.3053 แยก ทล.202 - 
บา้นวังม่วง ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กว้าง 9.00 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

15,000,000        

หนา้ 1๕ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม.3037 แยก ทล.226 - 
บา้นโนนศรีคูณ ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กว้าง 12.00 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

15,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมแซม ถนนแอสฟสัติกส์ คอนกรีตสายวัดใหม่สันติ-บา้นโคกสว่าง  
ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

2,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย นม .ถ.321-05 บา้น
ท านบพฒันา หมู่ที่ 3 ถึงบา้นพระงาม หมู่ที่ 14 อ าเภอพระทองค า 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบา้นหนองตอ จังหวัดชัยภมูิ

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นวังกะทะเหนือ 
หมู่ที่ 11 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรแบบ 
Cape seal 

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

7,077,000          

2 แผนงานที่ 1 งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง High Mast ทางหลวงหมายเลข 2 
ตอนควบคุม 0205 โคกกรวด - นครราชสีมา กม. 130+500 - 
135+500

แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2

10,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบา้นสง่าพฒันา - บา้นซับน้ าทพิย์ 
บา้นสง่าพฒันา หมู่ที่ 7 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา รยะทาง 0.750 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

3,809,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.327-06 หมู่ 3 
ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

7,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบคุา - ลาดใหญ่ ต าบลดอนเมือง 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

หนา้ 1๖ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบา้นหนิหล่อง หมู่ที่ 3 
ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา       
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท 
นครราชสีมา

10,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 - 
บา้นท านบพฒันา ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - บา้นกุดคล้า 
ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.304 - บา้นซับพลู ต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สายบา้นซับน้อย - บา้นคลองยาง 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 1 แหง่

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นหนองปรือโปง่ 
หมู่ที่ 7 - บา้นหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกระเบื้อง 
อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

10,280,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายเล่ียงเมือง 
บา้นวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 9 ถึง บา้นเทพารักษ ์หมู่ที่ 14 
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

14,305,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต (สายถนนทางหลวงหมายเลข 
24 -ถนนมิตรภาพ) ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

15,464,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย นม .ถ.321-07  
ช่วงจากบา้นโค้งส าโรง หมู่ที่ 4 ไปบา้นหนองหอย หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนคราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

4,990,000          

หนา้ 1๗ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตูม หมู่ 9 บา้นปา่ยาง 
ต าบลทา่หลวง อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

1,103,000

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ ามูล  หมู่ที่ 5 บา้นจารย์ต ารา 
ต าบลทา่หลวง อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,150,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโนนกระเบื้องและ
บา้นหนองหวัช้าง หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

4,790,000

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโสมง) หมู่ที่ 18 
บา้นหนองโสมงพฒันา ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

1,997,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทา่จานคลองหนองโบสถ์) 
หมู่ 4 บา้นรังกาใหญ่ ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

3,820,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดหนองหญ้าขาวเชื่อมบา้น
โคกรักษ์) หมู่ 11 บา้นหนองหญ้าขาวต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

1,994,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบา้นดอนเขว้า) หมู่ 2 
บา้นดอนเขว้า ต าบลชีวาน อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

4,441,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ 10 
บา้นวังกลาง ต าบลในเมือง อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

1,999,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองปรือ - ตะคร้อ) หมู่ 4 
บา้นหนองปรือ ต าบลโบสถ์ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

2,000,000          

2 แผนงานที่ 1 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นหญ้าคา - 
บา้นโนนแสบง ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

5,000,000          

หนา้ 1๘ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพทุธวนสถาน
บา้นโคกวัง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

4,410,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยมะเหล่ือมงาม บา้นตะกุดเวียน หมู่ที่ 5 ต าบลหนองยาว
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

3,420,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นส้ม 
หมู่ที่ 1 ถึงบา้นทวก หมู่ที่ 7 ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

2,610,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบา้นหวัสระ 
หมู่ที่ 8 - บา้นปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

1,200,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบา้นดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

1,200,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายถนมิตรภาพ - บา้นซับตะเคียน หมู่ที่ 13 
ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000
 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

36,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบา้นดอนมะนาว - 
บา้นหวัสระ บา้นปรางค์เก่า หมู่ที่ 7,8,13 ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

7,113,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองบวัโคก - บา้นมะค่า
 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.480 
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

21,000,000        

หนา้ 1๙ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นมะค่า - 
ถนนมิตรภาพ ต าบลขามสมบรูณ์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

15,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองพรานปาน - 
ถนนมิตรภาพ ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 4.025 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

25,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนรอบโครงการพชืสวนโลก ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

60,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นมะค่า - 
บา้นหนองพรานปาน ต าบลขามสมบรูณ์ อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.375 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

39,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหนองพรานปาน - บา้นง้ิว
 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.100 
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
 นครราชสีมา

37,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบา้นกุดปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ - 
บา้นกุดหวัช้าง หมู่ที่ ๔ (เชื่อมถนนสายบงึอ้อ - ส้มกบงาม)  
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสูงเนิน

8,348,000          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกทค์อนกรีต 
สายบา้นโคกหนิเหล็กไฟ - บา้นโคกกระพี้ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 910 เมตร หนา 0.04 เมตร  ต าบลโนนค่า  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสูงเนิน

3,010,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนายจ ารัส - 
ทางแยก รพช. หมู่ 2 ต าบลบอ่ปลาทอง อ าเภอปกัธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
 อ าเภอปกัธงชัย

3,726,000          

หนา้ ๒๐ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ขยายไหล่ทางถนนเสิงสาง - หนองกี ่ช่วงตลาดดอนแขวน 
ต าบลสุขไพบลูย์ สองฝ่ังจากส่ีแยกไฟแดง บา้นดอนแขวนไป
อ าเภอหนองกี ่ระยะทาง 2 กิโลเมตร และจากส่ีแยกไฟแดงมา
อ าเภอเสิงสาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ต าบลสุขไพบลูย์ อ าเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

12,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสามแยกทางหลวง
หมายเลข 2365 บา้นโคกไม้ตาย ม.4 – หาดชมตะวัน ระยะทาง 
4,310 ในเขตต าบลบา้นราษฎร์
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

27,400,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นปางไม้   
หมู่ที่ 1 - บา้นทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

16,400,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต พร้อมติดต้ังโคมไฟฟา้ส่อง
สว่างบา้นโคกไม้ตาย หมู่ 3 โคกสูง หมู่ที่ 3 ต าบลสระตะเคียน 
อ าเภอเสิงสาง แผนกทางหลวง หมายเลข 23560101 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 4,275 
พร้อมติดต้ังโคมไฟถนน สูง 9 เมตร จ านวน 160 ต้น

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

29,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนสายทางหลวงหมายเลข 
2356 (ตอนเสิงสาง - โคกน้อยโนนสมบรูณ์) อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร 
ระยะทาง 1,930 เมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

6,642,000          

หนา้ ๒๑ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหนองงา  หมู่ที่ 3 
บา้นหนองตะครอง  ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  5.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร  หนา 0.15. เมตร  หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร  ลงไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ  
0.50  เมตร ยาว  2,400  เมตร  พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ
 จ านวน 1 ปา้ย ปา้ยเหล็ก 1 ปา้ย

ที่ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอขาม
ทะเลสอ

7,002,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 2 หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 8 
ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา บา้นน้อยพฒันา 
ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 300 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหนิคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร

ที่ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอขาม
ทะเลสอ

1,376,400          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ เชื่อมต่อถนนสาย  
ขามทะเลสอ - ต าบลโคกสูง หมู่ที่ 9 บา้นบงึขามทะเลอ 
ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขาทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 730 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 547.50 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหนิคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50
 เมตร

ที่ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอขาม
ทะเลสอ

2,156,100          

หนา้ ๒๒ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นโคกแฝกเชื่อมต่อเขต
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 5 บา้นโคกแฝก ต าบลขามทะเลสอ
 อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา    กิจกรรม ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  840 ลูกบาศก์เมตร
ไหล่ทางหนิคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร

ที่ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอขาม
ทะเลสอ

3,233,700          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นพนัดุงพฒันา หมู่ที่ 7 
เชื่อมบา้นหนองกระโดน ต าบลบงึอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอขาม
ทะเลสอ

6,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระสา  หมู่ 3  
บา้นน้ าฉ่า ต าบลโปง่แดง  อ าเภอขามทะเลสอ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอขาม
ทะเลสอ

6,920,300          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสะกอ หมู่ที่ 4 ถึงบา้นใหม่
ศรีจันทร์สินธุ ์หมู่ที่ 12 อ าเภอจักราช

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอจักราช

3,420,400          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นสอยดาว 
หมู่ 5 - บา้นหนองตอ หมู่ 8 ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

25,451,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายทางบา้นหนองตอ 
หมู่ที่ 8 ถึง บา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

4,954,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายทางบา้นซับไม้ล้ม 
หมู่ที่ 9 ถึง บา้นสายชนวน หมู่ที่ 7 ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

4,954,000          

หนา้ ๒๓ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตบา้นหนองตะกู 
(บริเวณบา้นหนองตะกู - บา้นเขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 8 ต าบลขนงพระ
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

12,000,000        

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นเขาแก้ว 
หมู่ที่ 10 ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

4,080,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นวังกะทะ
หมู่ที่ 4 ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

4,850,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นปา่ตะเคียน 
หมู่ที่ 17 ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

4,930,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นวังกะทะ
หมู่ที่ 4 ถึง บา้นหนองขวาง หมู่ 5  ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

4,990,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นคลองมะค่าหนิ
 หมู่ที่ 3 ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

5,930,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นวังกะทะ 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง ถึง บา้นวังขอน 
ต าบลระเริง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

5,970,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกทค์อนกรีตจาก
บา้นวังกะทะ หมู่ที่ 4 ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา ถึงบา้นวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
 ยาว 1,200 เมตร 1 สายทาง

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากช่อง

4,450,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นมาบปา่แดง หมู่ที่ 11 ถึงบา้น
ส่ีเหล่ียมน้อย หมู่ที่ 13 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล ามะเมนชัย

5,000,000          

หนา้ ๒๔ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองคลอง หมู่ที่ 17 
ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปบา้น
หนองสรวง หมู่ที่ 13 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล ามะเมนชัย

5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างถนนเส้นทางเข้าโรงพยาบาลล าทะเมนชัยถึง
หน้าโรงพยาบาลล าทะเมนชัย หมู่ที่ 1 บา้นหนองบวัวง ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล ามะเมนชัย

700,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 
ต าบลขุย เชื่อมถึงบา้นมาบปา่แดง หมู่ที่ 11 ต าบลช่องแมว 
อ าเภอล าทะเมนชัย จัหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล ามะเมนชัย

3,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขุย
 เชื่อมถึงโรงพยาบาลล าทะเมนชัย บา้นหนองบวัวง หมู่ที่ 1 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล ามะเมนชัย

6,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางลัดจากบา้นหนองบวัวง 
หมู่ที่ 1 ไปบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล ามะเมนชัย

1,600,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาล
ล าทะเมนชัย หมู่ที่ 1 บา้นหนองบวัวง (เขตเทศบาลต าบลขุย) 
เชื่อมบา้นตลาดหนองบวัวง หมู่ที่ 9 (เชตเทศบาลต าบลหนองบวัวง)
 อ าเภอทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล ามะเมนชัย

2,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นใหม่ปฏรูิปหมู่ที่ 12 - 
บา้นใหม่พฒันา หมู่ที่ 13 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชุมพวง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นเมืองยาง-บา้นโนนหาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชุมพวง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทล.2073-บา้นใหม่ปฏรูิป
 หมู่ที่ 12 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชุมพวง

500,000            

หนา้ ๒๕ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองโก หมู่ที่ 18 - 
แยกลาดยาง ทช.นม.4047 บา้นหนองข่า หมู่ที่ 8 ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชุมพวง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
สายบา้นวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ 7-บา้นคลองขามปอ้ม หมู่ที่ 6 
ต าบลวังยายทอง อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา   
1 สายทาง  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,350 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 21,750 ตารางเมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

8,852,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นมะค่าคุก 
หมู่ที่ 1 บา้นมะค่าคุก ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

3,818,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3  บา้นโนนแหน –
 หมู่ที่ 4 บา้นโคกกระบอื ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 2,185 เมตร ผิวจราจรแบบ
แอลฟลัต์ติกคอนกรีต วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร 3 จุด
จุด ละ 12 ทอ่น 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

11,522,000        

หนา้ ๒๖ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5  
บา้นโนนทอง – หมู่ที่ 6 บา้นโนนเต็ง  ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร 
ผิวจราจรแบบแอลฟลัต์ติกคอนกรีต วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 12 ทอ่น และวางทอ่ 0.80 เมตร 1 จุด 
12 ทอ่น

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

4,178,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal 
พื้นที่ไม่น้อยว่า 19,200 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

6,706,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวัสะพาน - คุ้มตะวันออก 
หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยน้ าเค็ม ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

1,471,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นลุงชาญ -บา้นเขาแตงโม 
หมู่ที่ 2 บา้นซับส าราญ ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

1,839,000          

หนา้ ๒๗ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นศิลาทอง หมู่ที่ 10 
 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal 
พื้นที่ไม่น้อยว่า 15,000 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

5,311,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2 
 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal 
พื้นที่ไม่น้อยว่า 20,000 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

7,077,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นส านักตะคร้อ 
หมู่ที่ 1 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal
 พื้นที่ไม่น้อยว่า 20,000 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

7,077,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต สายบา้นโคกกระบอื – 
หมู่ที่ 4  เขตติดต่อต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ผิวจราจรแบบ
แอลฟลัต์ติกคอนกรีต วางทอ่ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 10 
ทอ่น และวางทอ่ 0.80 เมตร 2 จุด จุดละ 10 ทอ่น 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

3,862,000          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟลัต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บา้น
โนนทอง – หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง  ต าบลหนองแวง อ าเภอ
เทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

2,354,000          

หนา้ ๒๘ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นบหุวาย หมู่ที่ ๑๒ - 
บา้นทุ่งรี หมู่ที่ ๗ ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

1,722,300          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท ์ติกคอนกรีต หน้าส านักงานเทศบาล 
บา้นดอนยาวน้อย ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

518,700            

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นทุ่งรี 
หมู่ที่ ๗ - บา้นโนนเพด็ หมู่ที่ ๑ ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

2,490,400          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร 
บา้นหนองบวั-โนนหญ้านาง ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

2,351,800          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บา้นส าโรงเหนือ
ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

3,598,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งน้ าและการเกษตร 
รอบบา้นหนองงูเหลือม ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

1,489,800          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งน้ าและการเกษตร 
บา้นดอนยาวน้อย หมู่ที่ ๖ - บา้นหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๕ ต าบลวัง
หนิอ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

2,353,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากปากทางบา้นนางน้อย-โนนดุม
 ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

2,747,400          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบา้นซาด-ล าสะแทด 
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

3,451,300          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบา้นนายบญุชู
ถึงบงึแทน่ ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

540,100            

หนา้ ๒๙ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายโชค - 
เขตต าบลนางร า ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

2,162,600          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระซาง - ปรางค์ประเสริฐ 
(นม.ถ.176-26) ต าบลไทยเจริญ อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

6,131,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 (นม.ถ.176-01)
ต าบลไทยเจริญ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

5,296,300          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองไผ่ บา้นด่านกอโจด
 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

493,700            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประคม บา้นเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

499,200            

2 แผนงานที่ 1 เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสายหวัท านบ–ดอนอะราง 
บา้นหวัท านบ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบนุนาก อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

8,028,000          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 ต าบลสารภ ี
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

490,355            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 ต าบลสารภ ี
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

498,064            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขุนจิตพฒันาซอย 6 
บา้นขุนจิตพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยตาเล้ียง 
บา้นตะครองงาม  หมู่ที่ 7 ต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

500,000            

หนา้ ๓๐ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองไทร - เขตติดต่อ
ต าบลหนองบนุนาก ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

4,155,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนานางสอง-คลองสวายสอ 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

4,757,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟสัทติ์กคอนกรีต สายข้าง 
รพ.สต. ใหม่อุดม หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

1,541,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลาประชาคม (ช่วงที่ ๒ ) 
บา้นมะขามปอ้ม หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

729,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นถนนนหกั หมู่ 4 -
บา้นคลองเมือง หมู่ 8 (ถนนทางหลวงทอ้งถิน่รหสัสายทาง นม.ถ.
213-07) บา้นถนนหกั หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

5,840,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นโพธิณ์รงค์
เชื่อมต าบลบา้นใหม่ หมู่ที่ 8  ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบญุมาก
 จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

497,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นโพธิณ์รงค์เชื่อมบา้น
ร่มเย็น บา้นโพธิณ์รงค์ หมู่ที่ 8 ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบญุ
มากจังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

2,569,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
เปน็พื้นที่ผิวจราจร เปน็พื้นที่ผิวจราจร ๕,๕๐๐ ตารางเมตร 
ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโนนไทย

3,290,000          

หนา้ ๓๑ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นด่านจาก-บา้นตะคร้อ 
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
พร้อมไหล่ทางหนิคลุกทั้งสองข้าง ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโนนไทย

6,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 
นม.ถ. 16304 สายบา้นถนนโพธิ ์หมู่ที่ 5 - บา้นหนองเครือชุด 
ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,575.00 ตารางเมตร ลงหนิคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโนนไทย

7,500,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นม.ถ.
281-011 ถนนสายบา้นนารายณ์เหนือ(ทางหลวง 2068) หมู่ที่ 15
ถึง บา้นโพธิ ์หมู่ที่ 11 ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโนนไทย

9,630,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้นตะคร้อ หมู่ที่ 7 
(วัดปา่สามัคคีธรรม) ถึง ถนนทางหลวง 2068  ต าบลส าโรง  
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโนนไทย

8,279,000          

2 แผนงานที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต สายบา้นดนนเต็ง หมู่ 1 
ไปบา้นหนองม่วงช่างพมิพ ์(ช่วงบา้นโนนไร่พฒันา หมู่ 7) อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอคง

3,337,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.จกเขต ต.หนองมะนาว เชื่อม ต าบลเมืองคง 
เชื่อมบา้นไร่ ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ บา้นดอนดู่ หมู่ 10
 จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอคง

2,174,000          

หนา้ ๓๒ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟสัทติ์ด สายสะพานสูงบา้นโนนตาล 
ถึงบา้นดอนสามัคคี ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอคง

7,499,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นคลองสอง 
หมู่ที่ 3 ถึง บา้นคลองบง หมู่ที่ 9 (สายแยกคุ้มคลองกอก – คลอง
จระเข)้ ต าบลวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 14,760 ตารางเมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

7,679,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นคลองทเุรียน
 หมู่ที่ 6  (สายข้างส านักสงฆ์ – ทช.นม. 3139) ต าบลวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า    8,280 ตารางเมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

5,180,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นศิลางาม 
หมู่ที่ 17 ถึง บา้นบตุะโก หมู่ที่ 10 (สายแยก ทช.นม.3139 – 
หลังที่ว่าการอ าเภอวังน้ าเขียว) ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,810 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 10,860 ตารางเมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

7,039,000          

หนา้ ๓๓ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นดินอุดม 
หมู่ที่ 18 ถึง บา้นคลองบง หมู่ที่ 9 (สายข้างสวนสุชาดา) 
ต าบลวังน้ าเขียว อ าเภอวังน้ าเขียว

- กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

12,487,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) 
สายบา้นโปง่ค่าง หมู่ที่ 11 ต าบลระเริง อ าเภอวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล
(para capeseal)กว้าง 6 เมตร ยาว 2,030 เมตร และชั้นพื้นทาง
แบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (para soil 
cement) หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,180 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

7,693,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) 
สายบา้นคลองหนิร่อง หมู่ที่ 3 – บา้นวังสับปะรด หมู่ที่ 13 
ต าบลระเริง อ าเภอวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล
(para capeseal) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,353 เมตร และชั้นพื้นทาง
แบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (para soil 
cement) หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,118 ตารางเมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

5,158,000          

หนา้ ๓๔ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) 
สายบา้นหนองกระจง หมู่ที่ 10  ต าบลระเริง อ าเภอวังน้ าเขียว -  
บา้นหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล
(para capeseal) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,330 เมตร และชั้นพื้นทาง
แบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (para soil 
cement) หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,980 
ตารางเมตร       

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

8,773,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นยุบอีปนู หมู่ที่ 4 - 
บา้นยุบพฒันา หมู่ที่ 11 ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต ความกว้าง 6 เมตร
ความยาว 2,700 เมตร หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 16,200 ตารางเมตร       

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

9,200,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 6  - 
บา้นยุบอีปนู หมู่ที่ 4  ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต ความกว้าง  6 เมตร
 ความยาว 2,700 เมตร หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร       

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

9,200,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายกระทอ่มเทยีมจันทร์ 
บา้นไทยพฒันา หมู่ที่ 11 ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว 

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ความยาว 1,580 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,900 ตารางเมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

4,049,000          

หนา้ ๓๕ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายปา่สัก บา้นไทยพฒันา 
หมู่ที่ 11 ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  กว้าง 5 เมตร
ยาว 575 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,875 ตารางเมตร

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

2,034,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลวังน้ าเขียว –
 ทางขึน้ศูนย์ผู้สูงอายุ บา้นปฏรูิป หมู่ที่ 3 ต าบลไทยสามัคคี 
อ าเภอวังน้ าเขียว 

- กิจกรรมถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังน้ าเขียว

3,750,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นส่ีเหล่ียม หมู่ที่ 2 
ชุมชนหนองหญ้าขาว (สายบา้นนายเฉลิม มณีโชติ - เชื่อมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต าบลโนนสูง) ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโนนสูง

1,383,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นถนนถัว่-ชุมชนหนองหญ้าขาว
 หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 2ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโนนสูง

3,120,900          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นสระแก้ว หมู่ที่ 2 
(สระแก้ว - เชื่อมต าบลตะโก) ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นสระแก้ว หมู่ที่ 2 
(สระแก้ว - หนองเครือชุด) ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนทอง หมู่ที่ 3 
(ปา่โคกหนองแวง) ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

หนา้ ๓๖ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนทอง หมู่ที่ 3 
(ฝายประชาอาสา) ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

400,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นคอกควาย หมู่ที่ 6 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นสมสะอาด หมู่ที่ 7 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

400,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นตะไก้ หมู่ที่ 8  
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนส าราญ หมู่ที่ 9 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นหนองเครือชุด หมู่ที่ 10 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนฤาษ ีหมู่ที่12 
(นานายทม  วรรณทะมาศ) ต าบลเมืองพลับพลา 
อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

400,000            

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนฤาษ ีหมู่ที่ 12 
(นานายวาน  นักพรานบญุ) ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

500,000            

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนบา้นสรศักด์ิ - บา้นสายทอง 
ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

4,129,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บา้นหนองอ้อ 
ต าบลดอนมัน - บา้นหนองเรือ ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อ าเภอประทาย 3,000,000          

หนา้ ๓๗



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บา้นหวัสระพาน 
ต าบลโนนเพต็ อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมสะพาน
บา้นกุดหอยกาบ อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

อ าเภอประทาย 3,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนอีลุ่ม ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย เชื่อมบา้นหนองปรือ

อ าเภอประทาย 5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย นม.1017 - 
บา้นหนองขาม หมู่ 10 ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย

อ าเภอประทาย 5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตบา้นหนองไม้ตาย - ถนนเพชร 
ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

อ าเภอเมืองยาง 5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอรกรีต บา้นโนนไม้งาม ต าบลเมืองยาง -
 บา้นหนองมะเขือ ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

อ าเภอเมืองยาง 5,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองช่างตาย 
เชื่อมต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

อ าเภอประทาย 3,000,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยหลังโรงพยาบาลเทศบาล
ต าบลขุย เชื่อมเทศบาล ต าบลหนองบวัวง อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

อ าเภอ
ล าทะเมนชัย

1,000,000          

2 แผนงานที่ 1 เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชื่อมสายระหว่าง
บา้นยางน้อย หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองยาง -บา้นเมืองยาง หมู่ที่ 1 
ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

1,430,000          

2 แผนงานที่ 1 เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชื่อมสายระหว่างบา้นนาง
โทหมู่ที่ 8 ต าบลเมืองยาง -บา้นค่ายลิง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองยาง 
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

4,471,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายเมืองยาง – 
บา้นนางออ ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

8,051,000          

หนา้ ๓๘ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้ยโนนตาสุด – โรงพยาบาล
 หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

6,256,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นนางเนียน - คลองพบั 
บา้นนางโท  หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

2,504,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นดอนใหญ่ – 
บา้นโนนมันแกว หมู่ที่ 12 ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

6,982,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นพทุรา 
หมู่ 9– ถนนลาดยาง สายบา้นกระเบื้องนอก – อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

6,637,000          

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้นโนนงูเหลือม หมู่ที่ 8 -
บา้นโนนมันแกว หมู่ที่ 12 ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

9,863,000

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphaltic Concrete เชื่อมสายระหว่าง
ต าบลเมืองยาง - ต าบลโนนอุดม (2 ช่วง, ระหว่างบา้นโนนอุดม
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนอุดม - บา้นนางออ หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองยาง - 
บา้นเมืองยาง หมู่ที่ 1) อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

29,352,000        

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองละหาน หมู่ที่ 11 –
 บา้นหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

4,320,000          

หนา้ ๓๙ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

2 แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 
ต าบลละหานปลาค้าว – บา้นโนนไม้งาม ต าบลเมืองยาง 
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

2,000,000          

6,000,000        

1 แผนงานที่ 2 โอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทนุ กับการพฒันาทา่เรือบก 
(KORAT Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าไปสู่การเปน็
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภมูิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ 
SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพื่อรองรับโลจิ
สติกส์ทางการค้า

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มีทกัษะ
และความรู้เพิ่มขึน้ สร้างโอกาส
ทางการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา

         6,000,000 

ก าลังแรงงานในด้านต่าง ๆ ได้รับ
การพฒันาทกัษะและความรู้ใน
การปฏบิติังาน

22,406,500      

1 แผนงานที่ 3 การอบรมพฒันาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ 
เร่ือง การพฒันาศักยภาพแรงงานเพื่อการทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
วิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา

4,200,000          

2 แผนงานที่ 3 พฒันาศักยภาพก าลังแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อการแข่งขัน

สถาบนัพฒันาฝีมือ
แรงงาน 5

         4,500,000 

3 แผนงานที่ 3 พฒันาศูนย์ความเปน็เลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อตอบโจทย์การพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

         2,386,500 

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ พฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษนครราชสีมา 
ทา่เรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า 
(ICD

แผนงานที่ 2 ส่งเสริม พฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษนครราชสีมา ทา่เรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)

๑.๑.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ พฒันาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการ
คมนาคม สร้างโอกาสและพฒันาฝีมือใหก้ับ ผู้อยูใ่นวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ

แผนงานที่ 3 ส่งเสริม พฒันาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและ
พฒันาฝีมือก าลังคน

หนา้ ๔๐ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

4 แผนงานที่ 3 พฒันาทกัษะพื้นฐาน (Reskill) และผลิตก าลังคนเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการบนิ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

       11,320,000 

         2,000,000 

1 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปล่ียนกับมณฑลเสฉวน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร้อยละความส าเร็จของความ
ร่วมมือและแลกเปล่ียน อย่างน้อย
 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา 
ด้านการค้าการลงทนุ หรือด้าน
การทอ่งเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา

         2,000,000 

๒. โครงการของกระทรวง กรม (ไม่มี)
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ไม่มี) 

  1,162,739,319 รวมทั้งสิ้น

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทนุ 
เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเมืองพี่เมืองน้อง

๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี)

1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือด้านการค้า การลงทนุ เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศเมืองพี่เมืองน้อง

หนา้ ๔๑ 



ประเดน็การพัฒนาที่ 2

จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 143,130,600 บาท

ยกระดบัการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลายเชื่อมตอ่ภาคและ
ภมูิภาค



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับการ
ทอ่งเที่ยว ที่หลากหลายเชือ่มต่อภาคและ
ภมูิภาค

๑.  โครงการของจังหวัดนครราชสีมา  143,130,600 
1.1 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การทอ่งเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 1 
ด้านการ
สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขัน

4 แผนงาน 1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเขา้สู่
แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
4. อทุยานธรณีโคราชได้รับการประกาศ
เป็นอทุยานธรณีของโลก

 143,130,600 

๑.๑.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่ง
ทอ่งเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา

65,270,200      

แผนงานที่ 1 จัดต้ังพพิธิภณัฑ์เมืองโคราช ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

30,267,000

แผนงานที่ 1 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ น้ าตกวังเสถียร 
บา้นด่านละกอ หมู่ที่ 13 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

10,000,000        

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอจักราช

5,000,000          

แผนงานที่ 1 ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นแฝก 
ต าบลสามเมือง เชื่อมบา้นหนองเชียงโข่ ต าบลกุดจอก

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสีดา

       11,400,000 

 

โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

แผนงานที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งทอ่งเที่ยวที่
หลากหลาย

หนา้ ๔๒



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงสถานที่ทอ่งเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ สายบา้นโนนเมือง –  บา้นดอนโก่ย  
ต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสีดา

         4,048,400 

แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงสถานที่ทอ่งเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ถนนสายที่สาธารณะบอ่ไก่แก้ว -  
บา้นดอนโก่ย  ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสีดา

         4,554,800 

๑.๑.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการทอ่งเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย

5,905,000        

แผนงานที่ 2 พฒันาระบบการเก็บข้อมูลการทอ่งเที่ยวเมืองโคราช (Big Data 
for Korat Tourism) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน

ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

         5,000,000 

แผนงานที่ 2 อบรมเชิงปฏบิติัการอาสาสมัครเพื่อสร้างความปลอดภยัและ
ช่วยเหลือนักทอ่งเที่ยว

ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

            705,000 

แผนงานที่ 2 อบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในปา่นันทนาการ
 บริเวณน้ าตกวะภแูก้ว บา้นวะภแูก้ว หมู่ที่ 6 ต าบลมะเกลือใหม่
 อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ส านักจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้ที่ 8

200,000            

29,055,000      

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพฒันากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมา
สู่ความเปน็เลิศ

ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

         4,000,000 

๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ 
ด้านการทอ่งเที่ยว กีฬา และเครือข่าย

แผนงานที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเก่ียวกับแหล่งทอ่งเที่ยว
ใหม้ีมูลค่าเพ่ิมขึน้ 

แผนงานที่ 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการทอ่งเที่ยว
และกีฬาสู่มาตรฐานสากล

หนา้ ๔๓ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

แผนงานที่ 3 การเตรียมความพร้อมการเปน็เจ้าภาพจัดงานพชืสวนโลก 
ป ี2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมาและ
สสปน. (TCEB)

10,000,000        

แผนงานที่ 3 Thailand Beinale Korat Route เส้นทางทอ่งเที่ยวเมืองศิลปะ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีรายมงคล
อีสาน

15,055,000        

๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว กีฬา 
และเครือข่าย

39,900,400      

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพฒันาเมืองศิลปะ (Korat Art City) 
1. เทศกาลหุ่นฟางโคราช
2. เทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2022
3. งานเทศกาล Korat Street Art 2022
4. การสร้างการรับรู้และบ ารุงรักษางานศิลปะเพื่อส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว 
5. เทศกาลสีน้ าโลก
6. การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพฒันาเมืองศิลปะ

Korat Art City

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

       12,149,500 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ 
(Korat culture tourism) 

1. ถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)
2. เทศกาลไหว้พระนอน
3. มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบา้น
4. การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเมือง

วัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

6,579,500          

แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยว

หนา้ ๔๔ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

4,000,000          

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนทอ่งเที่ยว “งานตรุษจีน โคราช” ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000          

แผนงานที่ 4 เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

1,500,000          

แผนงานที่ 4 เทศกาลเที่ยวพมิาย ประจ าปงีบประมาณ 2565 ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

3,500,000          

แผนงานที่ 4 กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการทอ่งเที่ยว “ไบค์ออนทวัร์
นครราชสีมา”

ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

490,000            

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

500,000            

แผนงานที่ 4 อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
ต าบลหวัทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลต าบลหวั
ทะเล

1,500,000          

แผนงานที่ 4 แข่งขันเรือมังกรนานาชาตินครราชสีมา คร้ังที่ 1 ประจ าป ี2565 การกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย ภาค 3 
นครราชสีมา

1,681,400          

แผนงานที่ 4 เทศกาลหุ่นฟางโคราช คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

4,000,000

หนา้ ๔๕ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการจัดงานสงกรานต์ประเพณี อ าเภอพมิาย ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพมิาย

2,000,000          

๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการ
อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

3,000,000        

แผนงานที่ 1 พฒันาโคราชจีโอพาร์คสู่มาตรฐานจีโอพาร์คยูเนสโก มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา

3,000,000          

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕)   966,375,000 
    2.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย   552,000,000 
          2.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง   552,000,000 

โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ชุมชน บริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติ 70 ไร่ อ าเภอบวัใหญ่

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

       45,000,000 

โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ชุมชน บริเวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าสวนผัก ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

       25,000,000 

โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ชุมชน บริเวณที่
สาธารณะล าตลาด บา้นต าแย หมู่ 3 ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
อ าเภอพมิาย

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

       25,000,000 

โครงการพฒันาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์พื้นที่อ่างหนองสรวง 
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

       27,000,000 

โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภมูิทศัน์บริเวณ
บงึหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

     250,000,000 

แผนงานที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งทอ่งเที่ยว
ที่หลากหลาย

หนา้ ๔๖ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภมูิทศัน์ บริเวณ
วัดพระนอน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

       70,000,000 

โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภมูิทศัน์ บริเวณ
วัดพระนารายณ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

       50,000,000 

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บงึโลจรัส หมู่ 12 ต าบลแก้งสนามนาง
 อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

       60,000,000 

    2.2 โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   74,375,000 
          2.2.1 โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม        74,375,000 

โครงการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพ ์อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา

74,375,000        

    2.3 โครงการของส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ   30,000,000 
โครงการก่อสร้างมณฑปหลวงพอ่ศรีพทิกัษช์น 
วัดอุทยัมัคคาราม ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง

ส านักงาน
พระพทุธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา

       30,000,000 

    2.4 โครงการของกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา   310,000,000 
โคราช สปอร์ต ซิต้ี (Korat Sport City)

- สร้างเครือข่ายโคราช สปอร์ต ซิต้ี (Korat Sport City)
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

- เพิ่มศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
- เสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา
- จัดต้ังโคราช สปอร์ต ซิต้ี (Korat Sport City)

ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

       60,000,000 

หนา้ ๔๗



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

       80,000,000 

สร้างนักกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

       20,000,000 

การแข่งขันวอลเล่ย์บอลสโมสรระหว่างประเทศ ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

       50,000,000 

การแข่งขันกีฬาอาวุโสแหง่ชาติ ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

       50,000,000 

หนา้ ๔๘



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

เพิ่มศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสิน จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

       50,000,000 

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (6)   338,000,000 
    3.๑ โครงการโคราชสปอร์ตซิต้ี (Korat Sport City)

สร้างเครือข่ายโคราช สปอร์ต ซิต้ี (Korat Sport City) ระดับ
อ าเภอ ระดับต าบล และระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่

       67,600,000 

เพิ่มศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่

       67,600,000 

เสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่

       67,600,000 

จัดต้ังโคราช สปอร์ต ซิต้ี (Korat Sport City)
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่

       67,600,000 

    3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา จังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่

       67,600,000 

๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี) -   
  1,447,505,600 รวมทั้งสิ้น

หนา้ ๔๙ 



ประเดน็การพัฒนาที่ 3

จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 1,227,058,845 บาท

พัฒนานวัตกรรมการผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

๑.  โครงการของจังหวัดนครราชสีมา 1,227,058,845

1.1 โครงการที่ 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภยั Food
 Valley

3 ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 1 
ด้านการ
สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขัน

2 แผนงาน 1. อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ีย
ของครัวเรือนในจงัหวดันครราชสีมาเพิ่มขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพชีวติที่ดีในด้านเกษตร
อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป
3. จ านวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
4. มูลค่าของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
5. พื้นที่ได้รับประโยชน์ทางด้านการเกษตร
จากการพัฒนาและบริหารจดัการน้ าเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และบริหารจดัการน้ าเพิ่มขึ้น

1,227,058,845

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
นครราชสีมา

300,000

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา

300,000

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนา
นวัตกรรมและเชือ่มโยงเครือข่ายการผลิตผ้า
ไหมและผลิตภณัฑ์จากไหมสู่สากล

5,979,470

พฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไฮเอนด์จาก “ผ้าไหมโคราช”  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

            5,621,100 

อบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการปอ้งกันก าจัด ศูนยห์มอ่นไหมเฉลิมพระ
เกยีรตินครราชสีมา

358,370 

โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยัง่ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน (Food Valley)

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยัง่ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน (Food Valley)

หนา้ ๕๐



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

๑.๑.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ การบริหารจัดการ
น้ า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า รวมทั้งระบบ
ผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพานข้ามล าน้ าและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

933,776,956

ขุดลอกอ่างทา่หลังลาด  ต.ก าปงั อ.โนนไทย โดยมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.ม.

โครงการขลประทาน
นครราชสีมา

15,086,000      

แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

30,000,000      

สถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน  าบงึสวนผัก ต าบลโนนสูง 
อ าเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

21,000,000      

เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงบงึกระโตน พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000      

แก้มลิงบงึละหอก พร้อมอาคารประกอบ บา้นดอนตะหนิน 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000      

แก้มลิงหนองเมืองยาง พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองหวาบรูพา 
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000      

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าบะอีแตน บา้นตะกุดรัง 
ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน  าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

5,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน  าโกรกกระโดน บา้นขาม 
ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

6,000,000

แผนงาน : ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยัง่ยืน

หนา้ ๕๑ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าหว้ยหางหมา(หว้ยจับพง) 
พร้อมอาคารประกอบ ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000

แก้มลิงหนองพลวง พร้อมอาคารประกอบ บา้นสารภ ีต าบลสารภ ี
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

6,500,000        

แก้มลิงหนองฝาผนัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.30 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บา้นฝาผนัง ต าบลเมืองพะไล 
อ าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

8,000,000        

แก้มลิงบา้นทุ่งกระโดน พร้อมอาคารประกอบ ต าบลสีมุม 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาล าตะคอง

1,500,000        

แก้มลิงบา้นดอนเปล้า พร้อมอาคารประกอบ บา้นดอนเปล้า 
ต าบลบา้นเหล่ือม อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000      

ระบบระบายน  าทา้ยอ่างเก็บน  าหว้ยหนิ ต าบลโนนสมบรูณ์ 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาปริมาตรดิน 0.037 ล้าน ลบ.ม.

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

1,500,000        

ซ่อมแซมประตูระบายน  าในเขตลุ่มน  าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) 
บา้นโนนหนิขาว ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

2,200,000        

แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

24,800,000      

แก้มลิงหนองโพธิ ์บา้นคลองยาง ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

3,500,000        

แก้มลิงบา้นดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองมะนาว 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าหว้ยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ 
เพื่อช่วยเหลือประปาบา้นหมัน ระยะที่ 2 ต าบลหนองมะนาว
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

22,000,000      

หนา้ ๕๒ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน  าอ่างเก็บน  าหว้ยซับประดู่ 
บา้นมอจะบก ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000      

แก้มลิงส้งลี  พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองกก ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

5,000,000        

ระบบระบายน  าล าเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 เปน็ช่วง ๆ 
พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.5 กิโลเมตร ต าบลโนนชมพ ู
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000      

แก้มลิงบา้นกุดพดุซา พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองบวัละคร 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

ระบบระบายน  าล าหว้ยยางบา้นมะค่า พร้อมอาคารประกอบ 
บา้นมะค่า ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

8,000,000        

ระบบระบายน  าล าหว้ยหวาย  พร้อมอาคารประกอบ 
บา้นหนองบวัสะอาด ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

30,000,000      

แก้มลิงหนองลุมพกุ พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองตาดใหญ่ 
ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

9,500,000        

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าล าเชียงไกร ตอนบน บา้นสระพงั 
ต าบลบา้นเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

25,000,000      

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าบงึถนนหกั พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าหว้ยบา้นยาง พร้อมอาคารประกอบ 
บา้นหนองรังกา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000      

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าหว้ยปราสาทใหญ่ 
พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

หนา้ ๕๓ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

แก้มลิงบา้นหนองงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ 
บา้นหนองงูเหลือม ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

24,000,000      

แก้มลิงบา้นปรางค์ พร้อมอาคารประกอบ ต าบลบา้นปราง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

12,000,000      

แก้มลิงคลองมูก พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองแวง 
ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

12,000,000      

แก้มลิงละเลิงบอ่ พร้อมอาคารประกอบ บา้นทุ่งมน ต าบลหนองค่าย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

12,000,000      

แก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองปรือแก้ว 
ต าบลทา่ลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000      

แก้มลิงหนองมโนรมณ์ พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองมโนรมย์ 
ต าบลทองหลาง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

แก้มลิงบา้นโนนน้อย พร้อมอาคารประกอบ บา้นโนนยอ 
ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

แก้มลิงบา้นหนองแดง พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองแดง 
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

แก้มลิงบา้นตล่ิงชัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.096 ล้าน ลบ.ม. ต าบลจระเข้หนิ อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

แก้มลิงละเลิงเสว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บา้นดอนแร้ง ต าบลกุดจอก 
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

แก้มลิงบา้นถนนหกั พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.15 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บา้นถนนหกั ต าบลสีดา อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

หนา้ ๕๔ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บา้นโนนเมือง ต าบลสีดา อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

แก้มลิงวังขอนสัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.35 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บา้นฝาผนัง ต าบลเมืองพะไล 
อ าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000      

ระบบเก็บกักน  าล าหว้ยเสว พร้อมอาคารประกอบ บา้นตาลาด 
ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000      

แก้มลิงละลมกราน พร้อมอาคารประกอบ บา้นยาง ต าบลชุมพวง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000      

แก้มลิงบา้นโตนด พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

3,000,000        

แก้มลิงหนองตะโก พร้อมอาคารประกอบ ต าบลส าโรง 
อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000      

สะพานบา้นซาด ต าบลหลุ่มข้าว อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000      

ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองบวัใหญ่ พร้อมระบบระบายน  า
และอาคารประกอบ บา้นหนองสรวงพฒันา ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000      

ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองบวัน้อย พร้อมระบบระบายน  า
และอาคารประกอบบา้นหนองสรวงพฒันา ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

8,000,000        

ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองสรวง พร้อมระบบระบายน  าและ
อาคารประกอบ บา้นหนองสรวง ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

25,000,000      

หนา้ ๕๕ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ขุดลอกสระประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

11,000,000      

ระบบระบายน  าคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

54,700,000      

ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) 
คลองอีสานเขียว บา้นหนองปรือพฒันา หมู่ที่ 16 
ต าบลโคกกระเบื อง อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบา้นเหล่ือม

1,234,000        

ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหชู้าง)
ล าหว้ยม่วง บา้นสันติสุข หมู่ที่ 15 ต าบลโคกกระเบื อง 
อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบา้นเหล่ือม

335,000           

ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหชู้าง) 
คลองอีสานเขียว บา้นหนองปรือโปร่ง หมู่ที่ 7 
ต าบลโคกกระเบื อง อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบา้นเหล่ือม

471,000           

ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) 
ล าหว้ยม่วง บา้นหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกระเบื อง 
อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบา้นเหล่ือม

1,485,000        

ก่อสร้างฝายน  าล้นตอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) 
บา้นหนองปรือพฒันา หมู่ที่ 16 ต าบลโคกกระเบื อง 
อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบา้นเหล่ือม

590,000           

ขุดลอกตะกุดมะเริง (แก้มลิง) หมู่ 13 บา้นโนนโพธิ ์
ต าบลธารละหลอด อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพมิาย

2,018,000        

ขุดลอกล าละหลอดหลังฝายทา่จิบ (แก้มลิง) หมู่ 4 บา้นหวัท านบ 
และหมู่ 15 บา้นตลาดเจียบ ต าบลสัมฤทธิ ์อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพมิาย

3,018,000        

หนา้ ๕๖ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ขุดลอกคลองบา้นวังม่วงสระพกัน  าเพื่อผลิตประปา บา้นวังม่วง 
ต าบลธารละหลอด อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพมิาย

2,001,000        

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2 บา้นสัมฤทธิ ์
ต าบลสัมฤทธิ ์อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพมิาย

3,612,900        

ขุดลอกอ่างดอนผ้าขาวม้า บา้นประชาสันต์ หมู่ที่ 10 ต าบลเสิงสาง 
 อ าเภอเสิงสาง ขนาดปากกว้าง 250 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉล่ีย 
4.00 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุด 238,000  ลบ.ม.

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

8,589,000        

ขุดลอกสระเก็บน  า บา้นล าไซกง หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นราษฎร์ 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง 

1,427,000        

ขุดลอกสระเก็บน  า บา้นราษฎร์พฒันา หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นราษฎร์ 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

721,900           

ขุดลอกสระเก็บน  า บา้นรุ่งเรืองพฒันา หมู่ที่ 8 ต าบลเสิงสาง 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

2,700,000        

ปรับปรุงและฟื้นฟแูหล่งน  า บา้นทรัพย์อุดม หมูที่ 12 ต าบลเสิงสาง 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเสิงสาง

1,000,000        

ขุดลอกคลองยายเลา ม.4 บา้นทุ้งสะแบง ต าบลมะเกลือใหม่ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

500,000           

ขุดลอกคลองมาบพลวง  หมู่6  ต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสูงเนิน

500,000           

ขุดลอกล าหว้ยคลองมือง (จักราช) อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่ท าการปกครอง
อ าเภอจักราช

3,246,000        

ขุดลอกสระน  าบา้นหนองบวัตะแบง หมู่ที่ 5  อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอจักราช

4,973,000        

หนา้ ๕๗ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ขุดลอกบงึปรือแวง ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

20,121,756      

ขุดลอกหนองกระโดด บา้นโคกเพชร หมู่ที่ 4 ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

500,000           

ขุดลอกหนองเหวใหญ่ บา้นทบัรัก หมู่ที่5 ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

321,000           

ขุดขยายสระหนองไผ่ บา้นใหม่ปฏรูิป หมู่ที่ 12 ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

499,000           

ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองเมืองยาง บา้นหนองหว้าบรูพา หมู่ที่ 20 
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

500,000           

ขุดลอกหว้ยตลาดไทร บา้นตลาดไทร หมู่ที่ 1  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

478,000           

ขุดลอกหว้ยบตุาหนู บา้นหนองแวง หมู่ที่ 2  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

482,000           

ขุดลอกหว้ยโศกกลอย บา้นโนนดู่ หมู่ที่ 3  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

482,000           

ขุดลอกหว้ยตาจง บา้นตาจง หมู่ที่ 5 ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

489,000           

ขุดลอกหว้ยหนองตาด บา้นหนองตาด หมู่ที่ 8  
ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

328,000           

ขุดลอกหว้ยบวั บา้นสองหอ้ง หมู่ที่ 9  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

485,000           

ขุดลอกหว้ยกลาง บา้นตูมหวาน หมู่ที่ 10  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

485,000           

หนา้ ๕๘ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ขุดลอกหว้ยหวาย บา้นตูมหวาน หมู่ที่ 10  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

482,000           

ขุดลอกหว้ยน  าปา่ บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 11  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

444,000           

ขุดลอกหว้ยตาจง บา้นโนนแดง หมู่ที่ 14  ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

485,000           

ขุดลอกหว้ยตาจง บา้นบรูพา หมู่ที่ 15 ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

465,000           

ขุดลอกล าหว้ยกลาง  บา้นหนองไร่  หมู่ที่ 4  ต าบลโนนตูม 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

500,000           

ขุดลอกล าหว้ยหลุ่งไม้พาด  บา้นหนองไร่  หมู่ที่ 4  ต าบลโนนตูม 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

500,000           

ขุดลอกล าหว้ย จากถนนลาดยางขึ นไปนา นายบญุถม  ลีสม 
บา้นสองพี่น้อง  หมู่ที่ 7  ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

500,000           

ขุดลอกล าหว้ยน้อย  บา้นหนองปรือพฒันา  หมู่ที่ 10  
ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

500,000           

ขุดลอกล าหว้ยกลางตอนล่างไปบา้นหนองลุมปุ๊ก บา้นหนองลุมปุ๊ก 
หมู่ที่ 11  ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกคอง
อ าเภอชุมพวง

500,000           

ขุดลอกสระน  าสาธารณประโยชน์  หมู่ 13 บา้นหวัสะพาน 
ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย

3,737,000        

ขุดลอกตะกุดตาพนั บา้นขี ตุ่น หมู่ 1 ต าบลทา่จะหลุ่ง 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย

1,937,000        

ขุดลอกคลองนาลุง บา้นขึ นตุ่น หมู่1,2 บา้นส าโรง หมู่ 5 
บา้นใหม่นานิยม หมู่ 7 ต าบลทา่จะหลุง อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย

2,994,600        

หนา้ ๕๙ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ขุดลอกสระน  าสาธารณะประโยชน์ หนองกระทุ่ม) บา้นหนองเสา
เดียว หมู่ 7 ต าบลทา่อ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย

1,952,000        

ขุดลอกคลองตามู บา้นโนนแดง หมู่ 16 ต าบลพลับพลา อ าเภอโชค
ชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย

2,532,000        

ขุดลอกล าส าลาย จากท านบหลัง 5 ไปท านบหลัง 2  ต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย

3,909,000        

ขุดลอกสระน  าประปา บา้นทา่ตะเคียน หมู่ 13 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย

2,500,000        

ก่อสร้างฝายน  าล้น บา้นน  าโตน หมู่ที่ 9 ต าบลบงึปรือ 
อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเทพารักษ์

4,000,000        

ขุดลอกสระหลวงพอ่งาม หมู่ที่ 6 บา้นสะพานเลียบ 
ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา กว้างเดิม 
60.00 เมตร ระยะทางรวม 70.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 
กว้างใหม่ 85.00 เมตร ระยะทางรวม 70.00 เมตร ลึกใหม่เฉล่ีย 
3.00 เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,717.91 ลบ.ม.

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

945,000           

ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นสะพานเลียบ หมู่ที่ 6 
ต าบลบงึปรือ  อ าเภอเทพารักษ ์ จังหวัดนครราชสีมา  1 แหง่  
สันฝายกว้าง 10 เมตร ยาว 65 เมตร สูง 1.50 เมตร  หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,815 ตารางเมตร 

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเทพารักษ์

2,500,000        

ขุดลอกแก้มลิงหนองตะกร้า บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 2 
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา 
ขุดลอกกว้าง 130.00 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 46,608 ลบ.ม.

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

1,989,000        

หนา้ ๖๐ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ขุดลอกอ่างเก็บน  าคลองมะซาง หมู่ที่ 12 บา้นน้อยหนองแวง 
ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง
 107.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 52,131.00 ลบ.ม.

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

2,513,000        

ขุดลอกอ่างเก็บน  า หมู่ที่ 8 บา้นสะพานหนิ ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 178.00 เมตร 
ยาว 229.00 ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 
193,885.00 ลบ.ม.

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

9,338,000        

ขุดลอกคลองหว้ยตะวันตก หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยน  าเค็ม ปริมาณงาน 
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,750 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยน  าเค็ม 
ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

651,000           

ขุดลอกหว้ยนาใหม่ บา้นศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ ต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

500,000           

ขุดลอกล าหว้ยหนิเงิ ม (หมู่ที่ ๕) ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

500,000           

ขุดลอกหว้ยทา่แร่ (หมู่ที่ ๗) ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

500,000           

ขุดลอกคลองหนองแสง บา้นศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ ต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

589,000           

ขุดลอกคลองล าหว้ยเจีย๊บ บา้นศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ ต าบลดอนยาวใหญ่
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

3,058,000        

ขุดขยายหนองสองหอ้ง หมู่ที่ ๘ ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

500,000           

หนา้ ๖๑ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระหนองซาเลือด บา้นโนนไพรวัลย์ 
หมู่ที่ ๔ ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

500,000           

ขุดลอกสระปา่ช้าบา้นโกรก (ส่วนที่เหลือ) บา้นโกรก หมู่ที่ ๓
ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

500,000           

ก่อสร้าฝายน  าล้นจ านวน ๓ จุด (หนองกรด) ต าบลโนนตาเถร 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

957,200           

ขุดลอกสระศาลปู่ตา บา้นหนองหญ้าขาว ต าบลส าพะเนียง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

1,785,600        

ขุดลอกหนองตาแก้ว ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนแดง

1,260,100        

ขุดลอกบงึชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ที่ท าการปกครอง
อ าเภอขามสะแกแสง

7,956,000        

ขุดลอกคลองลุงไทร หมู่ที่ 4 บา้นประชานิมิตร ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

3,217,000        

ขุดลอกอ่างเก็บน  าซับผึ ง บา้นใหม่สมบรูณ์  หมู่ที่ 3 
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

1,524,000 

ขุดลอกคลองส่งน  าสายคลองเมือง บา้นปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

3,756,000        

ขุดลอกคลองเมืองส่งน  าพร้อมท านบกั นน  าสายใต้อ่างเก็บน  า
หนองละะหอก บา้นหวัอ่าง หมู่ที่ 5 อ าเภอหนองบญุมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

1,373,000.00 

ขุดลอกอ่างเก็บน  าหนองสนวน หมู่ที่ 6 บา้นมิตรสัมพนัธ์ 
ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองบญุมาก

711,400.00      

 ขุดลอกอ่างเก็บน  าบา้นโคกซาง  หมู่ที่ 3 ต าบลตะโก 
อ าเภอหว้ยแถลงจังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

4,412,000 

หนา้ ๖๒ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

 ขุดลอกสระน  าบา้นโนนแฝก  หมู่ที่ 5 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

494,700           

 ขุดลอกสระน  าบา้นหนองไผ่  หมู่ที่ 6 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

232,700           

 ขุดลอกสระน  าบา้นส่ีแยก  หมู่ที่ 9 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

226,100           

 ขุดลอกสระฝายใต้ บา้นทบัสวายพฒันา หมู่ที่ 2 ต าบลทบัสวาย 
อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

478,000           

 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 5  ต าบลทบัสวาย 
อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

475,000           

 ขุดลอกสระตะแบง  หมู่ที่ 6  ต าบลทบัสวาย อ าเภอหว้ยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

499,000           

 ขุดลอกสระบอ่กรวด  บา้นกระทุ่มแทน่  หมู่ที่ 8 ต าบลหลุ่งตะเคียน
 อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหว้ยแถลง

2,020,000        

ขุดลอกแก้มลิงหนองสระส่ีเหล่ียม บา้นเมืองดู่ ต าบลโนนเพด็ 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอประทาย

5,000,000        

ขุดลอกแก้มลิงหนองสะแบง หมู่ 9 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล าทะเมนชัย

5,000,000        

ขุดลอกแก้มลิง ล านางเลิ ง ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอล าทะเมนชัย

10,000,000      

 ขุดลอกหนองนางทา้นทศิตะวันตก บา้นนางโท ต าบลเมืองยาง 
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

5,000,000        

 ขุดลอกหนองใหญ่ บา้นโนนเพด็ ต าบลละหานค้าว อ าเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองยาง

5,000,000        

หนา้ ๖๓ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

 ขุดลอกแก้มลิงเริงเฒ่าค่าย บา้นส าโรง ต าบลหนองค่าย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอประทาย

5,000,000        

 ขุดลอกแก้มลิงล าสะแทด บา้นฉนวน ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอประทาย

5,000,000        

๑.๑.๔ กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและ
สินค้าจากสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน

100,293,600

ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ GI นครราชสีมา  ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา

            3,500,000 

การพฒันาสินค้าเคร่ืองปั้นดินเผา (GI) สู่การทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
 นครราชสีมา

5,000,000            

การพฒันาและผลักดัน "โคราช มหานครแหง่สินค้า GI"  เสริมแกร่ง
เศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4,700,000            

การยกระดับและพฒันาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภณัฑ์สินค้า
บง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ ์และมะขามเทศ
เพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มมูลค่าและแข่งขันได้
ในตลาดสากล

มหาวิทยาลัยราชภฏั
 นครราชสีมา

            5,000,000 

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสบยีงอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

4,976,000        

เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อวากิวและโคเนื้อคุณภาพสูง ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

            4,352,000 

ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ไข่ ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

15,664,000      

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยัง่ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน (Food Valley)

หนา้ ๖๔ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงเปด็ ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

15,410,000      

หนา้ ๖๕ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

14,960,000      

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโค-กระบอื ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

            9,280,000 

การเพิ่มศักยภาพการเล้ียงปลาตะเพยีนเพื่อการพาณิชย์ ประมงจังหวัด
นครราชสีมา

195,400 

 การบริหารจัดการดินและน้ าในการแก้ไขปญัหาพื้นที่ดินเค็มส าหรับ
การเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

7,256,200            

ส่งเสริมและยกระดับการผลิตโคเนื้อ (โคกลางน้ า) พนัธุโ์คราชวากิว
ตลอดหว่งโซ่คุณค่า

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

10,000,000          

๑.๑.๕ กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรของรัฐ เกษตรกร  ประชาชนผู้อยูใ่น
วัยแรงงาน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุน่
ใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ภมูิปญัญาชาวบา้น หลักวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในยุคดิจิทลั

4,900,000

ออกแบบแอพลิเคชัน (application) ในการท านายการเก็บเกีย่วและ
 การตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทั้งพฒันาแพลตฟอร์มในการ
ตรวจสอบย้อนกลับเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลจากเกษตรสู่ผู้บริโภค

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4,900,000

๑.๑.๖ กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยี
 และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสู่
สากล

103,465,749

พฒันาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลสู่การรับรองมาตรฐาน
การส่งออก

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

1,877,560        

แผนงาน : ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน 
(Food Valley)

แผนงาน : ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน 
(Food Valley)

หนา้ ๖๖ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ส่งเสริมการผลิตและขยายพนัธุม์ันส าปะหลังทนทานต่อโรคใบด่าง
มันส าปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

42,546,500      

ยกระดับการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

898,120           

ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนด้วยการแปรรูปผลผลิตจากมัน
ส าปะหลัง

พฒันาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

6,000,000        

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน พฒันาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

1,268,800        

พฒันาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การ
รับรองมาตรฐาน

 พฒันาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

1,052,300            

พฒันาผลิตภณัฑ์ OTOP เมืองย่า สู่การตลาด New Normal พฒันาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

26,202,474      

หนา้ ๖๗ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอาหารส าเร็จรูป 
(TMR) โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในทอ้งถิน่ส าหรับการเล้ียงโคเนื้อ 
แพะเนื้อ และแกะเนื้อ

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา

2,711,200        

ขยายผลและการพฒันาการยกระดับมาตรฐานการจัดการฟาร์มแพะ
เนื้อขุนคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกในเครือข่ายเกษตรผู้เล้ียงแพะใน
จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา

1,551,600        

พฒันาและส่งเสริมระบบการผลิตถัว่ลิสงร่วมกับการปลูกมัน
ส าปะหลัง และการแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับครัวเรือนภาค
การเกษตร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

9,500,000        

จัดต้ังคลินิกสุขภาพพชื มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4,907,195        

การปลูกและแปรรูปมันส าปะหลังเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร
จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4,950,000        

๑.๑.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิต
ทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสู่
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพและผลิตภณัฑ์แปรรูปเพ่ือ
เข้าสู่ BCG Economy

- 

๑.๑.8 กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และอาหารปลอดภยั

6,665,350

เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

2,010,310        

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยัง่ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน (Food Valley)

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยัง่ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน (Food Valley)

หนา้ ๖๘ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

ส่งเสริมการปลูกพชืผักปลอดภยั
สหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา

402,640           

ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอาหารปลอดภยั พฒันาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

4,047,200            

การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภยั

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสีค้ิว

205,200               

๑.๑.9 กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมด้านเกษตรอาหาร และอ่ืนๆ

71,677,720

พฒันาศักยภาพผู้ผลิต/ผลิตภณัฑ์ชุมชน ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา

8,777,720        

พฒันาส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดนครราชสีมา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

            5,500,000 

ขับเคล่ือนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรมและนวัตกรรม จังหวัด
นครราชสีมา

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

          52,000,000 

การพฒันาจุดเชื่อมต่อการผลิต แปรรูป การตลาดเกษตรอินทรีย์
ครบวงจร 
จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา

5,400,000        

๒. โครงการของกระทรวง กรม 71,185,400
    2.1 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 71,185,400
          2.1.1 โครงการของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 71,185,400

โครงการพฒันาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทติย์ ส านักทรัพยากร
น้ าบาดาลเขต 5 
(นครราชสีมา)

52,858,400

โครงการพฒันาน้ าบาดาลส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

ส านักทรัพยากร
น้ าบาดาลเขต 5 
(นครราชสีมา)

2,007,000

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยัง่ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน (Food Valley)

หนา้ ๖๙ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
 (๑๔)

โครงการส ารวจและพฒันาแหล่งน้ าต้นทนุเพื่อการอุปโภคบริโภค
พื้นที่หาน้ ายากและเส่ียงขาดแคลนน้ า

ส านักทรัพยากร
น้ าบาดาลเขต 5 
(นครราชสีมา)

16,320,000

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1,334,815,000
    3.1 โครงการจัดหาน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปาที่โรงกรองน้ าบา้นมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้ าล าตะคองมายังโรงกรองน้ าบา้นมะขามเฒ่า) เทศบาลนคร

นครราชสีมา
1,334,815,000

๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี) 
2,633,059,245รวมทั้งสิ้น

หนา้ ๗๐ 



ประเดน็การพัฒนาที่ 4

จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 183,385,970 บาท

เสริมสร้างความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และชุมชน
อยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.  โครงการของจังหวัดนครราชสีมา 183,385,970
1.1 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

4 ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 4
ยุทธศาสตร์
ชาติด้าน
การสร้าง

โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม

8 แผนงาน 1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน (%)
2. สัมประสิทธิก์ารกระจายรายได้ (Gini
Coefficient)
3 .ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรด้าน
ดิจทิัลได้รับความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจทิัล (คน)
4. เกิดแกนน าการพัฒนาครู้กสิกรรม
ต้นแบบการเรียนรู้หลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ (ต าบล)
6. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ
(ต าบล)

หน่วยงานหลัก : 
ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดั
นครราชสีมา  ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

183,385,970

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ย ทกุ
ช่วงวัย ด้วยองค์ความรู ้เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม

12,187,180

ส่งเสริมและพฒันาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ยทกุช่วงวัยด้วย
องค์ความรู้และเทคโนโลยี

ผู้สูงอายุเกิดการขับเคล่ือนเพื่อ
พฒันาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

 พฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัด
นครราชสีมา

866,900

โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

แผนงานที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธาณสุข
แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอ่ืนๆ

หนา้ ๗๑ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

พฒันาศักยภาพผู้น าทางสุขภาพยุค New Normal ผู้น าด้านสุขภาพมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพวิถีใหม่เพิ่มขึน้

 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี

457,780

อบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ปว่ยติดเตียง  วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี

1,106,700

การอบรวมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีวิต และการใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้
หวัใจอัตโนมัติ (AED) ส าหรับประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ช่วยฟื้นคืนชีวิตและการใช้เคร่ือง
ช็อกไฟฟา้หวัใจอัตโนมัติ

 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี

1,670,500

มหกรรมควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้จังหวัดนครราชสีมา 
เทดิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

ควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้จังหวัดนครราชสีมา  ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000

To be number one ศูนย์เทพารักษ ์เครือข่ายบริการสุขภาพศูนย์
เทพารักษ ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทพารักษ์

85,300            

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่งเสริมและ
พัฒนาการ ศึกษา ทกุช่วงวัย ด้วยองค์
ความรู ้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

119,907,900

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุและ
แรงงานคนพกิาร

ส านักงานแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา

200,000          

เพิ่มศักยภาพด้านภาษาใหแ้ก่คนหางาน ส านักงานแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา

700,000          

เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเพิ่มขึน้เปน็ 50 : 50 
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบ Korat Model (Dual VET 
System : Korat Model) ปกีารศึกษา 2565

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา

3,831,900       

แผนงานที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอ่ืนๆ

หนา้ ๗๒ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

ปฏรูิปการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยการพฒันาแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา

17,000,000     

การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเข้าถึงพหปุญัญาและทกัษะในสตวรรษที่ 21

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา

49,900,000     

การพฒันาสังคมแหง่การเรียนรู้และพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต สู่การพฒันาโคราชอย่างยัง่ยืน

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา

26,889,100     

ทกัษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคง
ในยุค Thailang 4.0

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31

519,400          

ทกัษะการเปน็พลโลกในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31

4,611,400

ยกระดับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดนครรชสีมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4,000,000

พฒันาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สถาบนัพฒันาฝีมือ
แรงงาน5

10,800,000     

พฒันาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปา้หมายพเิศษทางสังคม
ในจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง

1,456,100

๑.๑.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

3,380,080

ย่าโมโมเดล การพฒันาทอ้งถิน่ตามภมูิสังคม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

3,380,080       

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 

หนา้ ๗๓ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและ
พัฒนาการใหบ้ริการของภาครัฐ ด้วยองค์
ความรู ้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

1,180,000

ปอ้งกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชนแบบบรูณาการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

487,000

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมส าคัญเร่งด่วนและการถูก
ละเมิดสิทธิด้านกฎหมายของประชาชนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แบบบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ 2565

ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

693,000

๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน

6,950,000

ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ส านักงานพฒันา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

6,000,000

สร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

เทศบาลต าบล
บลัลังก์
อ าเภอโนนไทย

950,000          

๑.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้
ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ/์การเผย
แผ่/การเทดิทนูและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบนัหลัก
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

5,053,200

เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับสถาบนัหลักของชาติจังหวัด
นครราชสีมา ประจ าป ี2565

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000 

แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอ่ืนๆ

แผนงานที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บา้นล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

แผนงานที่ 6 : สร้างความรูค้วามเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบนัชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ใหป้ระชาชนได้รับรูร้ับทราบ
แผนงานที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องประชาชน หรือ
นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัด
แผนงานที่ 10 : ส่งเสริมในการใหค้วามรู ้และการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน

หนา้ ๗๔ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และ เทดิทนู สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000 

เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ ความมั่นคง
ของบา้นเมือง อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000       

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันทใ์น
ชุมชน

กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300 

อบรมเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ในสถาบนัหลักของชาติ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300            

อบรมผู้น า สร้างความตระหนักรู้ ในสถาบนัหลักของชาติ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300

ปกปอ้งสถาบนัและวันส าคัญของชาติ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300

๑.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และการเรียนรูห้ลักการทรงงาน

5,733,840แผนงานที่ 7 : ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และการเรียนรูห้ลักการทรงงาน

หนา้ ๗๕ 



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

การขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขยายผลตาม
แนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงจังหวัด
นครราชสีมา

ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา

3,300,000

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

136,640          

จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง  ทต.บลัลังก์
อ าเภอโนนไทย

300,000          

การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

 พฒันาชุมชนอ าเภอ
พมิาย

1,997,200       

๑.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบ
เครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน

2,407,200

อาสามัครต ารวจชุมชน ต ารวจภธูรจังหวัด
นครราชสีมา

2,407,200       

๑.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการ
ปอ้งกันปราบปรามผู้กระท าความผิด และ
การสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความ
ปลอดภยั และการช่วยเหลือประชาชน

13,289,420

ประชารัฐร่วมใจต้านภยัยาเสพติด (ปกักลด) จังหวัดนครราชสีมา ต ารวจภธูรจังหวัด
นครราชสีมา

3,569,940       

แผนงานที่ 8 : สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

 แผนงานที่ 11 : จัดระบบการปอ้งกันปราบปรามผู้กระท าความผิด
แผนงานที่ 12 : สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝ้าระวัง

หนา้ ๗๖



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

โรงงานสีขาว (ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา)

ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
นครราชสีมา

450,000          

พฒันาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดนครราชสีมา ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,995,200       

จัดซ้ือน้ ายาตรวจปสัสาวะสนับสนุน ศป.ปส.อ. และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000       

ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บา้นในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

3,856,900       

สร้างเครือข่ายปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ 
ร้ัวล้อมภยั

กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

377,400          

ปอ้งกันและเฝ้าระวังปญัหายาเสพติด กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

39,980            

๑.1.10 กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภยัภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

13,297,150

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบนัหลักของชาติและความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจ าป ี2565

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครรชสีมา

3,000,000       

แผนงานที่ 10 : ส่งเสริมในการใหค้วามรู ้และการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
แผนงานที่ 12 : สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝ้าระวัง
แผนงานที่ 13 : ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือปอ้งกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภยั

หนา้ ๗๗



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

759,650          

ปฏบิติัการปดิล้อมตรวจค้น และจัดต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด /ช่วง
เทศกาลส าคัญ

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000       

ฝึกอบรมจัดต้ังชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,527,500       

1 ต าบล 1 ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้นต้นแบบ เพื่อปฏบิติั
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,890,000       

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อ
สนับสนุนภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

632,000          

เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บา้น ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

1,488,000       

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕) 157,100,000
    2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย 157,100,000
         2.1.1 โครงการของกรมการปกครอง 100,000

โครงการส่งเสริมอ าเภอคุณธรรม ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา

100,000

         2.1.2 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 157,000,000
โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างและปรับปรุงความปลอดภยัถนนจัด
รูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่ ต าบลบวัใหญ่ 
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

7,000,000

หนา้ ๗๘



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ 
(บาท) (๑๔)

โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภมูิทศัน์บริเวณเลียบ
ทางรถไฟบา้นหวัทะเลบา้นพะไล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

35,000,000

โครงการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภมูิทศัน์บริเวณบา้นตะคุ
 อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

25,000,000

โครงการประบปรุงภมูิทศัน์และสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณสถานี
รถไฟฟา้ความเร็วสูง (สถานีจิระ) และรถไฟฟา้รางคู่ เชื่อมจากชุมชน
เขตเมืองผ่านชุมชนหวัทะเล พะไลไปยังมะเริง พะเนา อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

90,000,000

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ไมมี) 
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี) 

340,485,970รวมทั้งสิ้น

หนา้ ๗๙



ประเดน็การพัฒนาที่ 5

จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 67,081,900 บาท

ยกระดบับริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดลุและ
ยั่งยนื



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยัง่ยืน 

๑.  โครงการของจังหวัดนครราชสีมา 67,081,900
1.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5 5 7 แผนงาน ๑. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 
2. ล าน้ า คู คลอง สาธารณะ ได้รับการ
ส่งเสริม ฟื้นฟู
3. มีปริมาณน้ าต้นทุนในเขตชลประทาน
เพิ่มขึ้น
4.พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเพิ่มขึ้น
5. มีระบบป้องกันน้ าท่วม หรือส่ิงก่อสร้าง
เพื่อลดการพังทลาย เพิ่มขึ้น

หน่วยงานหลัก : 
ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
นครราชสีมา ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

67,081,900

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรปา่ไม้ และสัตว์ปา่

6,709,900

อนุรักษ ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการ
บริหารจัดการพื้นที่อุทยานธรณีโคราชใหเ้กิดความยัง่ยืน

 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

ปลูกปา่และปอ้งกันไฟปา่  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การปอ้งกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปา่ไม้ และสัตว์ปา่

โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

หนา้ ๘๐



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

การฝึกอบรมอาสาสมัครพทิกัษป์า่และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง
รัชกาลที่ 10

กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครราชสีมา

209,900

รากฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อย (ยุวชนต้นกล้าปา่ปรุใหญ่บนวิถี
พอเพยีง) สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้ที่ 8 500,000

๑.๑.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหาร
จัดการน้ าในเขตและนอกเขตชลประทาน

57,682,000

ก่อสร้างอาคารบงัคับน้ าตะกุดใหญ่ ต าบลทา่อ่าง อ าเภอโชคชัย โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง

12,500,000

ก่อสร้างแก้มลิงบา้นหนองปรือ ต าบลง้ิว อ าเภอปกัธงชัย โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง

512,000

ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่ง ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชัย โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง

17,270,000

ก่อสร้างอาคารบงัคับน้ าบา้นปา่โจด ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชัย โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง

25,000,000

ก่อสร้างอาคารบงัคับน้ าล าชอ ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชัย โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง

2,400,000

๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหาร
จัดการขยะ

- 

-

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน้ าในเขตและนอกเขตชลประทาน 

แผนงานที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ใหท้กุภาคส่วนร่วมส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 

หนา้ ๘๑



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์
ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด

- 

-

๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การมีส่วนร่วม
ในการจัดการ น้ าเสีย และส่งเสริม
พัฒนา ฟ้ืนฟู ล าน้ า คูคลอง สาธารณะ

1,390,000

อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูล าน้ าล าตะคอง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

1,390,000

๑.๑.6 กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการ
เรียนรูใ้นการรักษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยัง่ยืน

1,300,000

ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิด
ความสมดุลและยัง่ยืนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

1,300,000

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕) 4,360,562,067
    2.1 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 683,562,067
         2.1.1 โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 362,067

โครงการประสานความร่วมมือในการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

362,067

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟ้ืนฟู ล าน้ า คู คลองสาธารณะ

แผนงานที่ 6 ส่งเสริมการใหค้วามรู ้สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

หนา้ ๘๒



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

         2.1.2 โครงการของกรมทรัพยากรน้ า 683,200,000
อนุรักษฟ์ื้นฟแูหล่งน้ าบงึส าโรง (ช่วง2) ต าบลบงึส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

45,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงถนนหักใหญ่  บ้านถนนหักใหญ่  หมู่ที่ 1 ต าบลกุดพิมาน 
 อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแอกพร้อมระบบกระจายน้ าและระบบอ่างพวง 3 ต าบล
ต าบลทองหลาง ,หนองเยือง,หนองค่าย  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, 
ประทาย  จังหวัดบุรีรัมย,์นครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงบึงแท่นพร้อมระบบกระจายน้ าสนับสนุนนา
แปลงใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอ่างพวง ต.ส าพะเนียง,วังหิน 
อ.โนนแดง ต.นางร า อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงบึงแท่นพร้อมระบบกระจายน้ าสนับสนุนนา
แปลงใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอ่างพวง  ต าบลล าพะเนียง,วังหิน
,นางร า  อ าเภอโนนแดง,ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ  บ้านนาราดพัฒนา  หมู่ที่ 5  ต าบลล ามูล 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

50,000,000

โครงการศึกษาความเหมาะสม (IEE) และส ารวจออกแบบลุ่มน้ าล า
สะแทด  อ าเภอโนนแดง,บัวใหญ่,สีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

15,000,000

ปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเก็บน้ าบุมะค่า  บ้านบุมะค่า 
ต าบลมาบตะโกเอน  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

30,000,000

ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าบ้านใหม่เจริญธรรม 
บ้านใหม่เจริญธรรม  ต าบลหนองแวง  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

20,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้ าเกษตรแปลงใหญ่  บ้านหนองบัวแดง,สมบัติ
เจริญ  หมู่ที่ 6,14 ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

20,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงพระ  ต าบลท่าลาด
ขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

35,000,000

หนา้ ๘๓



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

ก่อสร้างระบบกระจายน้ าสระเก็บน้ าเพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง  ทัณฑสถาน
เกษตรอุตสาหกรรมเข้าพริก  ต าบลคลองไผ่  อ าเภอสีค้ิว  จังหวัด
นครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

32,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกวังวน  หมู่ที่ 
4  ต าบลหนองยาง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

35,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงส าโรง  ต าบลบึง
ส าโรง  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

32,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแก  
บ้านหนองยาง  หมู่ที่ 6 ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

32,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  บ้านสามแคว  หมู่ที่ 
4  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

17,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดง บ้านวันชาติ  หมู่ที่ 3  ต าบลหนองพลวง 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

3,200,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูบ้านมะเริง  หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

20,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูบ่อน้ าทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ า  หมู่ที่ 1,18,19,20 
ต าบลจันทึก  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

20,000,000

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ าสู่
แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
 (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

17,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ าขุ่นพร้อมระบบกระจายน้ าต าบลสีสุก,บึงส าโรง 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ าวังแหว่  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองกราด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 5

10,000,000

หนา้ ๘๔



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

    2.2 โครงการของกระทรวงมหาดไทย 3,677,000,000
         2.2.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 3,677,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมล าน้ ามูล บา้นทา่หลวง หมู่ 2 ต าบลทา่หลวง 
อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 700 ม.

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

40,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมล าน้ ามูล บา้นขามกลาง หมู่ 8 ต าบลทา่หลวง 
อ าเภอพมิาย (ฝ่ังซ้าย) จังหวัดนครรราชสีมา ความยาว 500 ม.

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

29,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมล าน้ ามูล บา้นขามกลาง หมู่ 8 ต าบลทา่หลวง 
อ าเภอพมิาย (ฝ่ังขวา) จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 500 ม.

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

29,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมล าน้ ามูล บา้นจารย์ต ารา หมู่ 5 - บา้นหนองบวั
 หมู่ 3 อ.พมิาย จ.นครราชสีมา ความยาว 1,200 ม.

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

80,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมคลองจระเข้หนิ ต าบลจระเข้หนิ อ าเภอครบรีุ 
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 700 ม.

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

49,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมคลองบริบรูณ์ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 
ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา ความยาว 1,000 ม.

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

70,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าชี บา้นโนนประดู่ หมู่ 7 อ าเภอบา้นเหล่ือม
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 700 ม.

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

50,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมล าตะคองเก่า บา้นหวัถนน บา้นข่อยงาม 
บา้นทา่กระสังข์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

55,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าชี พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ บา้นฤทธิรั์กษา 
หมู่ที่ ๗ ถึงบา้นแก่งโก หมู่ที่ ๓ ต าบลแก้งสนามนาง 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

60,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าจักราช (ต่อเนื่องเขือ่นเดิม) บริเวณบา้น
ประตูชัย หมู่ ๑๔ ต าบลพมิาย - ต าบลในเมือง อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

35,000,000

เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ ามูล (ระยะที่ ๒) บริเวณวัดบา้นด่านเกวียน
 หมู่ 1 ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

40,000,000

หนา้ ๘๕



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยด าเนินงาน 
(๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

ปรับปรุงระบบระบายน้ าพื้นที่ชุมชน เทศบาลต าบลด่านขุนทด 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000

โครงการพัฒนาพื้นที่ล าตะคอง (บริเวณเทศบาลนครนครราชสีมา) 
อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

2,960,000,000

โครงการพัฒนาตามผังเมอืงรวมเมอืงนครราชสีมา (บึงหัวทะเล) ระยะที่ 2 
จงัหวดันครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

100,000,000

เขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแมน่้ าช ีบ้านแกง่ขาม หมู่ 9 ต าบลแกง้สนามนาง 
อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา

ส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

60,000,000

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ไม่มี) 
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี) 

4,427,643,967รวมทั้งสิ้น

หนา้ ๘๖



ประเดน็การพัฒนาที่ 6

จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 13,100,000 บาท

ยกระดบัการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART 
City/ MICE City/ Art City / 
Safe City)



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วย
ด าเนินงาน (๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art 
City / Safe City)

๑.  โครงการของจังหวัดนครราชสีมา 13,100,000
1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
โครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และก าลังคนทกุภาคส่วน

6 1 แผนงานที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหาร
จัดการภาครัฐ และก าลังคนทกุภาคส่วน ด้วยองค์ความรู ้
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธภิาพ
การพัฒนาองค์กร
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการให้บริการภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และ
เอกชน
3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ย
งบประมาณ
4. ระดับความส าเร็จการเป็นเมืองแห่งไมซ์
(MICE City)

หน่วยงานหลกั : 
ส านักงานจงัหวดั
นครราชสมีา 
ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง

13,100,000

๑.1.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก าลังคนทั้ง
บคุลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และสถาบนัการศึกษา 

6 1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และก าลังคนทกุภาคส่วน ด้วยองค์ความรู ้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

2,100,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 การพฒันาสถาบนัเครือข่ายเพื่อพฒันาพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา สถาบนัเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเครือข่าย MICE City and 
Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบนัเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง 
(Logistics and Transportation) และสถาบนัเพื่อการทอ่งเที่ยว

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา

         2,000,000 

โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

หนา้ ๘๗



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วย
ด าเนินงาน (๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิติัการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการแก้ไขปญัหาร้องเรียน ของจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าป ี2565

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา

            100,000 

๑.1.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้าง
องค์กรทกุภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง 
ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ 
(SMART City) เมืองแหง่ไมซ์ (MICE City) 
เมืองแหง่ศิลปะ (Art City) 
เมืองแหง่ความปลอดภยั ( Safe City )

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และก าลังคนทกุภาคส่วน ด้วยองค์ความรู ้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

9,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของโคราชเมือง
ไมซ์ (Korat MICE City) เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบนัเครือข่ายไมซ์จังหวัด
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
ราชภฏั
นครราชสีมา

         5,000,000 

กิจกรรมย่อยที่ 2 พฒันาระบบบริหารจัดการด้าน Smart City  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

         3,500,000 

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพฒันาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (Prototype 
Development of MICE service platform based on Big Data 
of Nakhon Ratchasima Province)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

            500,000 

๑.1.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏบิตัิงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

2,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนการปฏบิติังาน การตรวจติดตามและ
การประเมินผลการด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด
นครราชสีมา

ส่วนราชการ หน่วยงาน และ
เครือข่ายในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏบิติังาน

ส านักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา

         2,000,000 

แผนงาน :  พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการภาครัฐ และ
ก าลังคนทกุภาคส่วน ด้วยองค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หนา้ ๘๘



ประเด็นการพัฒนา (๒) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๓)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

(๘)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วย
ด าเนินงาน (๑๓)

งบประมาณ (บาท) 
(๑๔)

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕)  1,262,000,000 
 1,262,000,000 

 ๒ .๑.๑ โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   1,262,000,000 

ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 การเตรียมความพร้อมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการเปน็ศูนย์
ประชุมและจัดนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

 1,262,000,000 

๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี)
1,275,100,000รวมทั้งสิ้น

 ๒.๑ โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ไม่มี)

หนา้ ๘๙



แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ



ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ที ่ กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณการ 
(บาท) 

1 การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับ        
ภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรตา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1,000,000 

2 การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 1,000,000 
3 การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
500,000 

4 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
มาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

500,000 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 4,000,000 
6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ 

เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผน 

1,000,000 

7 การติดตามประเมินผล 2,000,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000,000 

หนา้ ๙๐



แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน 
ของโครงการ และแบบฟอร์ม
รายละเอียดจ าแนกงบรายจ่าย 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)



แบบฟอร์มขอ้มลูพ้ืนฐานโครงการของจงัหวัด/กลุม่จงัหวัด (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

ชือ่โครงการ  :  โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการคมนาคม ขนสง่ และการบริหารจดัการ 

วงเงิน บาท

ยทุธศาสตร์ชาต ิดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงาน  สง่เสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิสเ์พ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

หน่วยด าเนินการ : จงัหวัดนครราชสมีา โดยสว่นราชการ และอ าเภอที่เก่ียวขอ้ง

 ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชยีร  จนัทรโณทัย ต าแหน่ง : ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสมีา

สถานที่ตดิตอ่ ศาลากลางจงัหวัดนครราชสมีา หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 242057

        (๑)  หลกัการและเหตผุล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบ ุเช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  หรืออืน่ๆ ) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

ความเร่งดว่น :  เร่งดว่นมาก

        (๒)  ขอ้มลูทั่วไปของโครงการ

       วิสัยทัศนป์ระเทศ “มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน” ในด้านความมัง่ค่ัง ก าหนดใหป้ระเทศไทยมกีารขยายตัวของเศรษฐกจิอย่าง
ต่อเนือ่ง เศรษฐกจิมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง และเกดิความสมบรูณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนือ่ง สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ีข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 4 ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในอาเซียน ข้อ 9 เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิ ข้อ 10 การพัฒนาการใช้ประโยชนว์ิทยาศาสตร์ 
การวิจัย และนวัตกรรมใหม ่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ  
 และแข่งขัยได้อย่างยัง่ยืน แผนพัฒนาพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื คือ หลุดพ้นความยากจนสู่เปา้หมายการพึ่งตนเอง แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอตุสาหกรรมครบ
วงจร ในการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเ้พิ่มขึน้ และการมุง่ประโยชนส่์วนรวมอย่างยัง่ยืน
 จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภมูภิาค นวัตกรรม
การเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชือ่มโยงต่อ
โครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกจิ  เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคม การบริหารจัดการการขนส่ง และโลจิสติกส์ เปน็การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน และ
ประชาชนจะได้รับประโยชนจ์ากการด าเนนิโครงการ เปน็การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อย่างทั่วถึง

       สภาพปญัหา / ความต้องการ :  จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่าย
คมนาคมและการท่องเที่ยวของภมูภิาค นวัตกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา  6 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคม
แหง่อนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกจิ   ดังนัน้ เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายการพัฒนาจังหวัดดังกล่าวข้างต้น 
จ าเปน็ต้องมจีัดท าโครงการนี ้เพื่อขับเคล่ือนใหบ้รรลุเปา้หมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา

 จังหวัดนครราชสีมา มกีารบริหารราชการ เปน็ 3 ส่วน ดังนี ้
1) ส่วนราชการ 258 หนว่ย  1.1) ส่วนกลางในภมูภิาค   196 หนว่ย

1.2) ส่วนภมูภิาค  35 หนว่ย
1.3) รัฐวิสาหกจิ   27 หนว่ย

2) หนว่ยงานอสิระ     26 หนว่ย

1,132,332,819     

ล าดบัความส าคัญ  1

กิจกรรมหลกั ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดบัเสน้ทางคมนาคม ขนสง่ และการบริหารจดัการ (โลจสิตกิส์)

ประเดน็การพัฒนาของจงัหวัดนครราชสมีา  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชือ่มโยงตอ่โครงขา่ยคมนาคมแห่ง
อนาคต และเพ่ิมขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

หน้า ๙๑



             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 โครงการเดิม โครงการใหม่

 พัฒนา ด าเนนิการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ป ี  (เร่ิมต้น 1 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565)

        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

         (๔) เป้าหมาย ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตวัชีว้ัด 

             (๔.๒) ผลผลติ

- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ประโยชนจ์ากการกอ่สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา
ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) เพื่อใช้ขนส่งสินค้า รวมทั้งได้รับ

             (๔.๔) ผลกระทบ :
เชงิบวก :   จังหวัดนครราชสีมา สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ ส่งผลใหป้ระชาชนมรีายได้เพิ่มขึน้
เชงิลบ   :  ไมม่ี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

        (๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนนิการเอง  จ้างเหมา
        (๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,132,332,819 บาท 

(๓.๒) ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย : ประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

(๓.๑) กลุ่มเปา้หมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ประโยชนจ์ากการสัญจรไปมาบนเส้นทางคมนาคมที่ดีและได้มาตรฐาน

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคม จ านวน 180 แหง่

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกจิ
2. เพื่อขยายอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และกระจายรายได้ใหจ้ังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคม การขนส่งกระจายสินค้า และพัฒนาการเชือ่มต่อกบัการเดินทางต่อเนือ่งหลายรูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชือ่มโยงกบัโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชือ่มกบัภาคและภมูภิาค

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 334 องค์กร
3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แหง่
3.2) องค์การบริหารส่วนต าบล  243 แหง่
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมอืง 4/ ท.ต าบล 85 แหง่)       90 แหง่ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  จังหวัดนครราชสีมา

             (๔.๓) ผลลพัธ์ 

 /  /

กิจกรรม

กอ่สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทาง
คมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) จ านวน
 180 รายการ

- เกดิการพัฒนาเส้นทางคมนาคม จ านวน 180 แหง่

 /

เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65

 /

หน้า ๙๒



ด าเนนิการเอง  จ้างเหมา บาท

           (๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ด าเนนิโครงการ

 ด าเนนิการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนนิการหรือได้รับอนญุาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนนิการได้ทันที

อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนนิการแล้ว แต่อยูใ่นระหว่าง

จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแกไ้ขปญัหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนญุาตตามกฎหมาย

อยูใ่นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนนิการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิติังาน

 ม ีและสมบรูณ์ (ส าน างานจังหวัดนครราชสีมาเปน็หนว่ยงานรับผิดชอบแผนการปฏบิติังาน)

มแีต่ยังไมส่มบรูณ์ (ใหร้ะบชุือ่หนว่ยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไมม่ี

(๘.๓) ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมอื และเทคนคิการด าเนนิการ

 ๏ บคุลากรมปีระสบการณ์ ทั้งหมด  บางส่วน ไมม่ปีระสบการณ์

 ๏ เคร่ืองมอืด าเนนิการ มพีร้อมด าเนนิการได้ทันที

มบีางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไมม่ ีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนคิในการบริหารจัดการ  มปีระสบการณ์สูง
มปีระสบการณ์ปานกลาง

ไมม่ปีระสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว

อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยังไมพ่ิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไมต้่องท ารายงานการศึกษา

ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๙) วิธีการบริหารจดัการหรือการดแูลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยนืของโครงการ :

         (๑๐) ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด :  ไมม่ี



9.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนนิโครงการใด จะเปน็หนว่ยงานที่รับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ และส่ิงกอ่สร้าง 
 ที่เกดิขึน้จากการด าเนนิโครงการ

1,132,332,819           .................. บาท

หน ้า ๙๓



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด
ผลผลิต : การบริหารจัดการ
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส)์
๒. งบลงทนุ 1,132,332,819 
๒.๑ ค่าครุภณัฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่่ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป
๒.๒ ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 1,132,332,819    

  (๑) ราคาต่อหน่วยต  ากว่า ๑๐ ล้านบาท 593,671,819 

593,671,819                  5,000,000 1 ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้าอ าเภอสีค้ิว ข้ามคลองหลอด 

ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 27 เมตร พร้อมเชิงลาดสะพาน

           5,000,000 2 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 - บา้นคูเมือง ต าบลหนองบวั 

อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

           5,000,000 3 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - บา้นหนองหวัฟาน ต าบลเมืองนาท

อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

           5,000,000 4 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 - บา้นทา่มะปรางค์ ต าบลหมูสี 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

5 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นแฝก ต าบลสามเมือง 

อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

5,000,000           6 ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นสระพงั หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นเก่า 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

แบบฟอรม์รายละเอียดจ่าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

หนา้ ๙๐

หน้า ๖๑๖

หน้า ๙๔



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

2,000,000           7 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดบา้นใหม่เจริญสุข ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร

2,000,000           8 ซ่อมแซมถนนแอสฟสัติกส์ คอนกรีตสายวัดใหม่สันติ-บา้นโคกสว่าง  ต าบลมะเกลือใหม่  
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร 

5,000,000 9 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย นม .ถ.321-05 บา้นท านบพฒันา หมูท่ี  3 
ถึงบา้นพระงาม หมูท่ี  14 อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา 
เชื อมบา้นหนองตอ จังหวัดชัยภมูิ

7,077,000           10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นวังกะทะเหนือ หมูท่ี  11  
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal 

3,809,000           11 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบา้นสง่าพฒันา - บา้นซับน  าทพิย์ บา้นสง่าพฒันา หมูท่ี  7 
ต าบลหนองน  าใส อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา รยะทาง 0.750 กิโลเมตร

7,000,000           12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.327-06 หมู ่3 ต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร

5,000,000           13 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบคุา - ลาดใหญ่ ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีคิ ว 
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

5,000,000 14 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 - บา้นท านบพฒันา 
ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

5,000,000 15 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - บา้นกุดคล้า ต าบลพญาเย็น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

5,000,000 16 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.304 - บา้นซับพลู ต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

5,000,000 17 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่าง สายบา้นซับน้อย - บา้นคลองยาง ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แหง่

4,990,000 18 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย นม .ถ.321-07  ช่วงจากบา้นโค้งส าโรง 
หมูท่ี  4 ไปบา้นหนองหอย หมูท่ี  1 ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนคราชสีมา

หนา้ ๙๐

หน้า ๙๕



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

1,103,000           19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตูม หมู ่9 บา้นปา่ยาง ต าบลทา่หลวง 
อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

           5,150,000 20 ก่อสร้างสะพานข้ามล าน  ามูล  หมูท่ี  5 บา้นจารย์ต ารา ต าบลทา่หลวง อ าเภอพมิาย
จังหวัดนครราชสีมา

4,790,000           21 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโนนกระเบื องและบา้นหนองหวัช้าง หมูท่ี  7 
ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

1,997,000           22 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโสมง) หมูท่ี  18 บา้นหนองโสมงพฒันา 
ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

3,820,000           23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทา่จานคลองหนองโบสถ์) หมู ่4 บา้นรังกาใหญ่ 
ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

1,994,000           24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดหนองหญ้าขาวเชื อมบา้นโคกรักษ์) หมู ่11 
บา้นหนองหญ้าขาวต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

4,441,000           25  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบา้นดอนเขว้า) หมู ่2 บา้นดอนเขว้า 
ต าบลชีวาน อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

1,999,000           26 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟลัติกคอนกรีต หมู ่10 บา้นวังกลาง ต าบลในเมือง
อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000           27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองปรือ - ตะคร้อ) หมู ่4 
บา้นหนองปรือ ต าบลโบสถ์ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000 28 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นหญ้าคา - บา้นโนนแสบง ต าบลสีดา อ าเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

4,410,000 29 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพทุธวนสถานบา้นโคกวังว หมูท่ี  4 
ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

3,420,000 30 ก่อสร้างถนนพื นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมะเหลื อมงาม บา้นตะกุดเวียน หมูท่ี 
 5 ต าบลหนองยาว อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

           2,610,000 31 ก่อสร้างถนนพื นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบา้นส้ม หมูท่ี  1 ถึงบา้นทวก หมูท่ี  7 
ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

1,200,000           32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบา้นหวัสระ หมูท่ี  8 - บา้นปรางค์เก่า หมูท่ี  13
ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
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1,200,000           33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบา้นดอนมะนาว หมูท่ี  7 
ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

7,113,000           34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบา้นดอนมะนาว - บา้นหวัสระ 
บา้นปรางค์เก่า หมูท่ี  7,8,13 ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา

8,348,000           35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบา้นกุดปลาเข็ง หมูท่ี  ๑ - บา้นกุดหวัช้าง 
หมูท่ี  ๔ (เชื อมถนนสายบงึอ้อ - ส้มกบงาม)  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า  อ าเภอสูงเนิน

3,010,000           36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกทค์อนกรีต สายบา้นโคกหนิเหล็กไฟ -บา้นโคกกระพี 
กว้าง 8 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.04 เมตร  ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา

3,726,000           37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนายจ ารัส-ทางแยก รพช. หมู ่2 ต าบลบอ่ปลาทอง
 อ าเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

6,642,000           38 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนสายทางหลวงหมายเลข 2356 
(ตอนเสิงสาง - โคกน้อยโนนสมบรูณ์) อ าเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 ม. ระยะทาง 1,930 ม.

7,002,000           39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหนองงา  หมูท่ี  3 บา้นหนองตะครอง  ต าบลหนอง
สรวง อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรม ก่อสร้างถนนค .ส.ล. กว้าง  5.00 
เมตร ยาว. 2,400 เมตร  หนา 0.15. เมตร  หรือมีพื นที ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร
ลงไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว  2,400  เมตร  พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย ปา้ยเหล็ก 1 ปา้ย

1,376,400           40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 2 หมูท่ี  8 ถึงหมูท่ี  8 ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา บา้นน้อยพฒันา ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา
 กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. ไหล่ทางหนิคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 ม.
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2,156,100           41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ เชื อมต่อถนนสาย  ขามทะเลสอ - ต าบลโคก
สูง หมูท่ี  9 บา้นบงึขามทะเลอ ต าบล  ขามทะเลสอ อ าเภอขาทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 730 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 547.50 ลบ.ม. ไหล่ทางหนิคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 ม.

           3,233,700 42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นโคกแฝกเชื อมต่อเขตเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
หมูท่ี  5 บา้นโคกแฝก ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา    
กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,120 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  840 ลบ.ม. ไหล่ทางหนิคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 ม.

6,000,000           43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นพนัดุงพฒันา หมูท่ี  7 เชื อมบา้นหนองกระโดน 
ต าบลบงึอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรม  กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร

6,920,300           44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระสา  หมู ่3  บา้นน  าฉ่า ต าบลโปง่แดง 
อ าเภอขามทะเลสอ ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร

3,420,400           45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสะกอ หมูท่ี  4 ถึงบา้นใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ หมูท่ี  12
อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

4,954,000           46 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายทางบา้นหนองตอ หมูท่ี  8 ถึง 
บา้นหนองใหญ่ หมูท่ี  10 ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4,954,000           47 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายทางบา้นซับไม้ล้ม หมูท่ี  9 ถึง 
บา้นสายชนวน หมูท่ี  7 ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4,080,000           48 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นเขาแก้ว หมูท่ี  10 ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4,850,000           49 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นวังกะทะ หมูท่ี  4 ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4,930,000           50 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นปา่ตะเคียน หมูท่ี  17 
ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4,990,000           51 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นวังกะทะ หมูท่ี  4 ถึง 
บา้นหนองขวาง หมู ่5  ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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5,930,000           52 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นคลองมะค่าหนิ หมูท่ี  3 
ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

5,970,000           53 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตจากบา้นวังกะทะ หมูท่ี  4  ต าบลวังกะทะ 
อ าเภอปากช่อง ถึง บา้นวังขอน ต าบลระเริง อ าเภอวังน  าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

4,450,000           54 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกทค์อนกรีตจากบา้นวังกะทะ หมูท่ี  4 
ต าบลวังกะทะ อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ถึงบา้นวังกะโล่ หมูท่ี  9 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 1 สายทาง

5,000,000           55 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นมาบปา่แดง หมูท่ี  11 ถึงบา้นสี เหลี ยมน้อย หมูท่ี  13 
ต าบลช่องแมว

5,000,000           56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองคลอง หมูท่ี  17 ต าบลช่องแมว 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปบา้นหนองสรวง หมูท่ี  13 ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

700,000              57 ติดตั งโคมไฟส่องสว่างถนนเส้นทางเข้าโรงพยาบาลล าทะเมนชัยถึงหน้าโรงพยาบาล
ล าทะเมนชัย หมูท่ี  1 บา้นหนองบวัวง ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย

3,000,000           58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหบา้นหนองไผ่ หมูท่ี  7 ต าบลขุย เชื อมถึง
บา้นมาบปา่แดง หมูท่ี  11 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย จัหวัดนครราชสีมา

6,000,000           59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นหนองไผ่ หมูท่ี  7 ต าบลขุย เชื อมถึงโรงพยาบาล
ล าทะเมนชัย บา้นหนองบวัวง หมูท่ี  1 อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,600,000           60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางลัดจากบา้นหนองบวัวง หมูท่ี  1 ไปบา้นหนองไผ่ 
หมูท่ี  7 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000           61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลล าทะเมนชัย หมูท่ี  1 บา้นหนองบวัวง 
(เขตเทศบาลต าบลขุย) เชื อมบา้นตลาดหนองบวัวง หมูท่ี  9 (เชตเทศบาลต าบลหนองบวัวง) 
อ าเภอทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

500,000              62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นใหม่ปฏรูิปหมูท่ี  12 - บา้นใหม่พฒันา หมูท่ี  13 
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง

500,000              63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นเมืองยาง-บา้นโนนหาด หมูท่ี 6 
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง
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500,000              64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทล.2073-บา้นใหม่ปฏรูิป หมูท่ี  12 
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง

500,000              65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองโก หมูท่ี  18 - แยกลาดยาง ทช.นม.4047 บ้
านหนองข่า หมูท่ี  8 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง

8,852,000           66 ก่อสร้างถนนลาดยางบบแอสฟลัต์ติกคอนกรีต สายบา้นวังม่วงสามัคคี หมูท่ี  7-บา้นคลอง
ขามปอ้ม หมูท่ี  6 ต าบลวังยายทอง อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา   1 สายทาง  ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 21,750 ตารางเมตร 

3,818,000           67 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นมะค่าคุก หมูท่ี  1 บา้นมะค่าคุก 
ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นที 
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

4,178,000           68 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมูท่ี  5  
บา้นโนนทอง – หมูท่ี  6 บา้นโนนเต็ง  ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร ผิวจราจรแบบแอลฟลัต์ติกคอนกรีต 
วางทอ่ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 12 ทอ่น และวางทอ่ 0.80 เมตร 1 จุด 12 ทอ่น

6,706,000           69 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นโนนสมบรูณ์ หมูท่ี  7  
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal พื นที ไม่น้อยว่า 19,200 ตร.ม.

1,471,000           70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวัสะพาน - คุ้มตะวันออก หมูท่ี  8 บา้นหว้ยน  าเค็ม 
ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 400.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.
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1,839,000           71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นลุงชาญ -บา้นเขาแตงโม หมูท่ี  2 บา้นซับส าราญ 
ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.

5,311,000           72 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นศิลาทอง หมูท่ี  10  ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ผิวจราจร
แบบ Cape seal พื นที ไม่น้อยว่า 15,000 ตร.ม.

7,077,000           73 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นหนองโพธิ์ หมูท่ี  2 
 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal พื นที ไม่น้อยว่า 20,000 ตร.ม.

7,077,000           74 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บา้นส านักตะคร้อ หมูท่ี  1  
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal พื นที ไม่น้อยว่า 20,000 ตร.ม.

3,862,000           75 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต สายบา้นโคกกระบอื – หมูท่ี  4  
เขตติดต่อต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ผิวจราจร
แบบแอลฟลัต์ติกคอนกรีต วางทอ่ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 10 ทอ่น และวางทอ่
0.80 เมตร 2 จุด จุดละ 10 ทอ่น 

2,354,000           76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟลัต์ติกคอนกรีต หมูท่ี  5 บา้นโนนทอง – หมูท่ี  1 
บา้นหนองแวง  ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร 

1,722,300           77 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท ์ติกคอนกรีต บา้นบหุวาย หมูท่ี  ๑๒-บา้นทุง่รี หมูท่ี ๗ ต าบลวังหนิ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

518,700              78 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท ์ติกคอนกรีต หน้าส านักงานเทศบาล บา้นดอนยาวน้อย 
ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
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2,490,400           79 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นทุง่รี หมูท่ี  ๗ - บา้นโนนเพด็ 
หมูท่ี  ๑ ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2,351,800           80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเพื อการเกษตร บา้นหนองบวั -โนนหญ้านาง ต าบลวังหนิ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

3,598,000           81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเพื อการเกษตร บา้นส าโรงเหนือ  ต าบลวังหนิ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1,489,800           82 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื อมโยงแหล่งน  าและการเกษตร 
รอบบา้นหนองงูเหลือม ต าบลวังหนิ  อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2,353,000           83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื อมโยงแหล่งน  าและการเกษตร 
บา้นดอนยาวน้อย หมูท่ี  ๖ - บา้นหนองงูเหลือม หมูท่ี  ๕ ต าบลวังหนิ อ าเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

2,747,400           84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากปากทางบา้น
นางน้อย-โนนดุม ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

3,451,300           85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบา้นซาด-ล าสะแทด 
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

540,100              86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบา้นนายบญุชู
ถึงบงึแทน่ ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2,162,600           87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายโชค - เขตต าบลนางร า 
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

6,131,000           88  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระซาง - ปรางค์ประเสริฐ 
(นม.ถ.176-26) ต าบลไทยเจริญ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

5,296,300           89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  1 - หมูท่ี  2 (นม.ถ.176-01)
ต าบลไทยเจริญ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

493,700              90 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองไผ่ บา้นด่านกอโจด หมูท่ี  5
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

499,200              91 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประคม บา้นเจริญสุข หมูท่ี  6
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา
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8,028,000           92 เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสายหวัท านบ–ดอนอะราง บา้นหวัท านบ หมูท่ี  4
ต าบลหนองบนุนาก อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

490,355              93 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  7 ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบญุมาก
จังหวัดนครราชสีมา

498,064              94 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  9 ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบญุมาก
จังหวัดนครราชสีมา

500,000              95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขุนจิตพฒันาซอย 6 บา้นขุนจิตพฒันา
หมูท่ี  3 ต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

500,000              96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยตาเลี ยง บา้นตะครองงาม  หมูท่ี  7
ต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

4,155,000           97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองไทร - เขตติดต่อต าบลหนองบนุนาก 
ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

4,757,000           98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนานางสอง-คลองสวายสอ หมูท่ี  11
ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

1,541,000           99 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟสัทติ์กคอนกรีต สายข้าง รพ .สต. ใหม่อุดม 
หมูท่ี  2 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

729,000              100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลาประชาคม (ช่วงที  ๒ ) บา้นมะขามปอ้ม 
หมูท่ี  6 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

5,840,000           101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นถนนนหกั หมู ่4 -บา้นคลองเมือง หมู ่8 
(ถนนทางหลวงทอ้งถิ นรหสัสายทาง นม.ถ.213-07) บา้นถนนหกั หมูท่ี  4   
ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

              497,000 102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นโพธิ์ณรงค์เชื อมต าบลบา้นใหม่ หมูท่ี  8 
ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

2,569,000           103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นโพธิ์ณรงค์เชื อมบา้นร่มเย็น 
บา้นโพธิ์ณรงค์ หมูท่ี  8 ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

3,290,000           104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร เปน็พื นที ผิวจราจร เปน็พื นที ผิวจราจร ๕,๕๐๐ 
ตารางเมตร ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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6,000,000           105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นด่านจาก-บา้นตะคร้อ ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมไหล่ทางหนิคลุกทั งสองข้าง 
ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

7,500,000           106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิ น นม .ถ. 16304 สายบา้นถนนโพธิ์ 
หมูท่ี  5 - บา้นหนองเครือชุด ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที ไม่
น้อยกว่า 12,575.00 ตารางเมตร ลงหนิคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

9,630,000           107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิ น นม .ถ.281-011  
ถนนสายบา้นนารายณ์เหนือ(ทางหลวง 2068) หมูท่ี  15 ถึง บา้นโพธิ์ หมูท่ี  11 
ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา
 0.15 เมตร

8,279,000           108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้นตะคร้อ หมูท่ี  7 (วัดปา่สามัคคีธรรม) 
ถึง ถนนทางหลวง 2068  ต าบลส าโรง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร

3,337,000           109 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต สายบา้นดนนเต็ง หมู ่1 ไปบา้นหนองม่วงช่าง
พมิพ ์(ช่วงบา้นโนนไร่พฒันา หมู ่7) อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2,174,000           110 ก่อสร้างถนน คสล.จกเขต ต.หนองมะนาว เชื อม ต าบลเมืองคง เชื อมบา้นไร่ 
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ บา้นดอนดู่ หมู ่10 จังหวัดนครราชสีมา

7,499,000           111 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟสัทติ์ด สายสะพานสูงบา้นโนนตาล ถึงบา้นดอนสามัคคี 
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

7,679,000           112 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นคลองสอง หมูท่ี  3 
ถึง บา้นคลองบง หมูท่ี  9 (สายแยกคุ้มคลองกอก – คลองจระเข้) ต าบลวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
  14,760 ตารางเมตร 

หน ้า ๑๐๔



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

5,180,000           113 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นคลองทเุรียน หมูท่ี  6 
(สายข้างส านักสงฆ์ – ทช.นม. 3139) ต าบลวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
8,280 ตารางเมตร 

7,039,000           114 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นศิลางาม หมูท่ี  17 
ถึง บา้นบตุะโก หมูท่ี  10 (สายแยก ทช.นม.3139 – หลังที ว่าการอ าเภอวังน  าเขียว) 
ต าบลวังน  าเขียว อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติก  คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
10,860 ตารางเมตร 

7,693,000           115 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) สายบา้นโปง่
ค่าง หมูท่ี  11 ต าบลระเริง อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,030 เมตร และชั นพื นทางแบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (para soil cement) หนาเฉลี ย 0.20 เมตร หรือมีพื นที ไม่น้อยกว่า 
12,180 ตารางเมตร

5,158,000           116 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) สายบา้นคลองหนิร่อง 
หมูท่ี  3 – บา้นวังสับปะรด หมูท่ี  13 ต าบลระเริง อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,353 เมตร และชั นพื นทางแบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (para soil cement) หนาเฉลี ย 0.20 เมตร หรือมีพื นที ไม่น้อยกว่า 
8,118 ตารางเมตร 

หน ้า ๑๐๕



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

8,773,000           117 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) สายบา้นหนองกระจง 
หมูท่ี  10  ต าบลระเริง อ าเภอวังน  าเขียว -  บา้นหนองผักบุง้ 
หมูท่ี  15 ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,330 เมตร และชั นพื นทางแบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (para soil cement) หนาเฉลี ย 0.20 เมตร หรือมีพื นที    
ไม่น้อยกว่า 13,980 ตารางเมตร       

9,200,000           118 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นยุบอีปนู หมูท่ี  4 - บา้นยุบพฒันา 
หมูท่ี  11 ต าบลวังหมี อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 2,700 เมตร
 หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พื นที รวมไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร 

9,200,000           119 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นโนนสาวเอ้   หมูท่ี  6  - บา้นยุบอีปนู หมูท่ี  4 
ต าบลวังหมี อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต ความกว้าง  6 เมตร ความยาว
2,700 เมตร หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พื นที รวมไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร 

4,049,000           120 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายกระทอ่ม  เทยีมจันทร์ 
บา้นไทยพฒันา หมูท่ี  11 ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน  าเขียว 

2,034,000           121 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายปา่สัก บา้นไทยพฒันา หมูท่ี  11 ต าบลไทยสามัคคี 
อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  กว้าง 5 เมตร ยาว 575 เมตร หรือมี
พื นที ไม่น้อยกว่า  2,875 ตารางเมตร

3,750,000           122 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลวังน  าเขียว – ทางขึ นศูนย์ผู้สูงอายุ 
บา้นปฏรูิป หมูท่ี  3 ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรม ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร

หน้า ๑๐๖



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

1,383,000           123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสี เหลี ยม หมูท่ี  2 ชุมชนหนองหญ้าขาว 
(สายบา้นนายเฉลิม มณีโชติ-เชื อมถนน คสล. ต.โนนสูง) ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง

3,120,900           124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นถนนถั ว-ชุมชนหนองหญ้าขาว หมูท่ี  9 - หมูท่ี  2
ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              125 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นสระแก้ว หมูท่ี  2 .(สระแก้ว - เชื อมต าบลตะโก) 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              126 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นสระแก้ว หมูท่ี  2 .(สระแก้ว - หนองเครือชุด) 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              127 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนทอง หมูท่ี  3 (ปา่โคกหนองแวง)
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

400,000              128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนทอง หมูท่ี  3 (ฝายประชาอาสา)
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นคอกควาย หมูท่ี 6 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

400,000              130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นสมสะอาด หมูท่ี  7 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              131 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นตะไก้หมูท่ี  8  
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              132 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนส าราญ หมูท่ี  9 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              133 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นหนองเครือชุด หมูท่ี  10 
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

400,000              134 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนฤาษ ีหมูท่ี 12 (นานายทม  วรรณทะมาศ)
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

500,000              135 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก บา้นโนนฤาษ ีหมูท่ี  12 (นานายวาน  นักพรานบญุ)
ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หน ้า ๑๐๗



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

4,129,000           136 ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนบา้นสรศักด์ิ - บา้นสายทอง ต าบลหลุ่งตะเคียน 
อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000           137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่1 บา้นหนองอ้อ ต.ดอนมัน - บา้นหนองเรือ 
ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000           138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่8 บา้นหวัสระพาน ต าบลโนนเพต็ อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา เชื อมสะพานบา้นกุดหอยกาบ อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น

5,000,000           139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนอีลุ่ม ต าบลตลาดไทร 
อ าเภอประทาย เชื อมบา้นหนองปรือ

5,000,000           140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย นม.1017 - บา้นหนองขาม หมู ่10 
ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย

5,000,000           141 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตบา้นหนองไม้ตาย - โนนเพชร 
ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000           142 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอรกรีต บา้นโนนไม้งาม ต.เมืองยาง - บา้นหนองมะเขือ 
ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000           143 ก่อสร้างถนน คลส. บา้นหนองช่างตาย เชื อม ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000           144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยหลัง รพ. เทศบาลต าบลขุย เชื อมเทศบาล 
ต าบลหนองบวัวง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,430,000           145 เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชื อมสายระหว่างบา้นยางน้อย หมูท่ี  11 
ต.เมืองยาง -บา้นเมืองยาง หมูท่ี  1 ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

4,471,000           146 เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชื อมสายระหว่างบา้นนางโท หมูท่ี  8 
ต าบลเมืองยาง -บา้นค่ายลิง หมูท่ี  9 ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

8,051,000           147 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายเมืองยาง – บา้นนางออ 
ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

6,256,000           148 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้ยโนนตาสุด – โรงพยาบาล หมูท่ี  7 ต าบลเมืองยาง
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

2,504,000           149 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นนางเนียน - คลองพบั บา้นนางโท  หมูท่ี  8 ต าบลเมืองยาง 
อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๑๐๘



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

6,982,000           150 ก่อสร้างถนนคสล. สายบา้นดอนใหญ่ – บา้นโนนมันแกว หมูท่ี  12  
ต าบลกระเบื องนอก อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

6,637,000           151 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นพทุรา หมู ่9– ถนนลาดยาง
สายบา้นกระเบื องนอก – อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

9,863,000           152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้นโนนงูเหลือม หมูท่ี  8 - บา้นโนนมันแกว หมูท่ี  12
ต าบลกระเบื องนอก อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

4,320,000           153 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองละหาน หมูท่ี  11 – บา้นหนองมะเขือ 
หมูท่ี  9 ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000           154 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นหนองมะเขือ หมูท่ี  9 ต.ละหานปลาค้าว – บา้นโนนไม้งาม 
ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จจังหวัดนครราชสีมา

  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป 538,661,000 
538,661,000       15,000,000         155 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต เข้าสู่แหล่งทอ่งเที ยวซับสะเดา ต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร
10,000,000         156 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นหนองตะไก้ - บา้นอ้อยช้าง ต าบลบวัใหญ่

อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
15,000,000         157 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม .3127 แยก ทล.207 - บา้นไทรงาม

ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร กว้าง 8.00 เมตร

15,000,000         158 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม .3053 แยก ทล.202 - บา้นวังม่วง 
ต าบลกระทุม่ราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กว้าง 9.00 เมตร

15,000,000         159 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม .3037 แยก ทล.226 - บา้นโนนศรีคูณ 
ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กว้าง 12.00 เมตร

10,000,000         160 งานติดตั งไฟฟา้แสงสว่าง High Mast ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205 
โคกกรวด - นครราชสีมา กม. 130+500 - 135+500

หน ้า ๑๐๙



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

10,000,000         161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบา้นหนิหล่อง หมูท่ี  3 ต าบลตะเคียน 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

10,280,000         162 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นหนองปรือโปง่ หมูท่ี  7 - บา้นหนองกุงน้อย
 หมูท่ี  10 ต าบลโคกกระเบื อง อ าเภอบา้นเหลื อม จังหวัดนครราชสีมา 
กว้าง 6.00 เมตร ยระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

14,305,000         163 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายเลี ยงเมือง บา้นวังกะทะเหนือ 
หมูท่ี  9 ถึง บา้นเทพารักษ ์หมูท่ี  14 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา

15,464,000         164 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต (สายถนนทางหลวงหมายเลข 24 -ถนนมิตรภาพ)
ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

36,000,000 165 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายถนมิตรภาพ - บา้นซับตะเคียน หมูท่ี  13 
ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

21,000,000 166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองบวัโคก - บา้นมะค่า 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.480 กิโลเมตร

15,000,000 167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นมะค่า - ถนนมิตรภาพ
ต าบลขามสมบรูณ์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร

25,000,000 168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองพรานปาน - ถนนมิตรภาพ 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.025 กิโลเมตร

60,000,000 169 ก่อสร้างถนนรอบโครงการพชืสวนโลก ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

39,000,000 170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นมะค่า - บา้นหนองพรานปาน ต าบลขามสมบรูณ์ 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.375 กิโลเมตร

37,000,000         171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหนองพรานปาน - บา้นงิ ว ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง
 จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.100 กิโลเมตร

12,000,000         172 ขยายไหล่ทางถนนเสิงสาง - หนองกี  ช่วงตลาดดอนแขวน ต.สุขไพบลูย์ สองฝ่ังจาก
สี แยกไฟแดง บา้นดอนแขวนไปอ าเภอหนองกี  2 กม. และจากสี แยกไฟแดงมา
อ าเภอเสิงสาง ระยะทาง 2 กม. ต าบลสุขไพบลูย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๑๑๐



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าชีแ้จง

27,400,000         173 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสามแยกทางหลวงหมายเลข 2365 บา้นโคก
ไม้ตาย ม.4 – หาดชมตะวัน ระยะทาง 4,310 ในเขตต าบลบา้นราษฎร์
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

16,400,000         174 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นปางไม้   หมูท่ี  1 - บา้นทรัพย์เจริญ
หมูท่ี  4 ต าบลบา้นราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

29,000,000         175 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต พร้อมติดตั งโคมไฟฟา้ส่องสว่างบา้นโคกไม้ตาย หมู ่ 3 
โคกสูง หมูท่ี  3 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง แผนกทางหลวง หมายเลข 23560101 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 4,275 พร้อมติดตั งโคมไฟถนน 
สูง 9 เมตร จ านวน 160 ต้น

25,451,000         176 ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นสอยดาว หมู ่5 - บา้นหนองตอ หมู ่8 
ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

12,000,000         177 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตบา้นหนองตะกู (บริเวณบา้นหนองตะกู - บา้นเขา
จันทร์หอม) หมูท่ี  8 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

11,522,000         178 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติกคอนกรีต หมูท่ี  3  บา้นโนนแหน – หมูท่ี  4 
บา้นโคกกระบอื ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา 
ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 
ยาว 2,185 เมตร ผิวจราจรแบบแอลฟลัต์ติกคอนกรีต 
วางทอ่ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 3 จุดๆ ละ 12 ทอ่น 

12,487,000         179 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นดินอุดม หมูท่ี  18 
ถึง บา้นคลองบง หมูท่ี  9 (สายข้างสวนสุชาดา) ต าบลวังน  าเขียว อ าเภอวังน  าเขียว

- กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
24,000 ตารางเมตร

29,352,000         180 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราAsphaltic Concrete เชื อมสายระหว่าง
ต.เมืองยาง - ต.โนนอุดม (2 ช่วง, ระหว่างบา้นโนนอุดมหมูท่ี  1 ต าบลโนนอุดม -
บา้นนางออ หมูท่ี  5 ต าบลเมืองยาง - บา้นเมืองยาง หมูท่ี  1) อ าเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

หน ้า ๑๑๑



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)        (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั) 
ลำดับความสำคัญ............... 

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ 
ก ิจกรรมหล ัก : พัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษนครราชส ีมา ท ่าเร ือบกนครราชส ีมา  (KORAT Dry Port) 
และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
กิจกรรมย่อย : โอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน กับการพัฒนาท่าเรือบก (KORAT Dry Port) จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย 
และการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพื่อรองรับโลจิสติกส์ทางการค้า วงเงิน 6,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงการพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและ
เพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
แผนงาน : ส ่งเสร ิม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเร ือบกนครราชสีมา ( Korat Dry Port) 
และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ  ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน  สถานที ่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๓๔๐ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ 093-4519564 

       ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์  ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานที ่ต ิดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๓๔๐ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 

รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทย โดยการปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกำลังคน เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จัดทำขึ้น ภายใต้กรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็น ศูนย์กลางทางการค้า 
การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบ 
ห่วงโซ่อุปทาน (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (๓) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
ด้านโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ การดำเนินการลักษณะบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ให้มีผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงมี
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื ่อง มาตรการเร่งรัดและ เพิ่มประสิทธิภาพการ
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ดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ความมุ่งหมายคือ เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 
สำเสร็จโดยเร็ว และสามารถเปิดบริการให้ประชาชนได้ใช้ตามแผน ในการนี้ การที่จะก่อสร้างให้สำเร็จโดยเร็วนั้น 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทัศนะคติ ที่ดีและเหมาะสมกับงาน
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ ข้อ ๒ ได้ยกเว้นให้บุคลากร
ของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นผู้รับจ้าง ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการ
ประกอบอาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม แต่เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้กระทรวง
คมนาคมประสานงานกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบแก่บุคลากรดังกล่าว
ตามความเหมาะสม เมื่อพิจารณาประเด็นการฝึกอบรมและทดสอบแก่บุคลากรดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าเป็นการดีต่อ
การปฏิบัติงานตามโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ แต่บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานก่อสร้างโดยไม่เกี่ยวกับกฎหมายอันว่า
ด้วยการประกอบอาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งส่วนมากเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ หน้างาน ก็มี
ความสำคัญต่อการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงให้สำเร็จด้วยไม่ยิ่งหย่อนกัน เช่น ช่างปูน  ช่างเชื่อมโลหะ 
เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีวิสัยทัศน์ที่สำคัญ
คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น 
การวิจัยและการบริการวิชาการเป็นแนวทางในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภาค โดยการพัฒนา
บุคลากรในพื้นที่ให้มีศักยภาพ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและแผนงานที่จะเกิดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

จังหวัดนครราชสีมาจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการเป็น
ท่าเรือบก เพื ่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ผู ้ประกอบการ SMEs 
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เพื่อการขยายตลาดการค้าชายแดน ทั้งยัง เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับอ ุตสาหกรรมโลจ ิสต ิกส ์  ทำให ้ เก ิดการสร ้างองค ์ความร ู ้ ให ้ก ับผู้ ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นำไปสู่การพัฒนา
และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจขององค์กรต่อไป 

 (๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ด้วยประเทศไทยไม่เคยมีประสบการณ์ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมาก่อน จึงทำให้
การปฏิบัติงานที่ดูเหมือนจะง่ายกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก แม้กระทั่งงานปูน และงานเชื่อมโลหะ ซึ่งถือว่าเป็นงานช่าง
พื้นฐาน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างแม้แต่เล็กน้อย เช่น คอนกรีตมีการร้าวจนเกิด
การกะเทาะแตกบิ่น หรือโลหะเกิดการบิดเบี้ยวคดงอ รอยเชื่อมไม่สม่ำเสมอ หากเกิดขึ้นขณะที่ขบวนรถไฟที่วิ่งด้วย
ความเร็วสูง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสายได้  ดังนั้นการ
ดำเนินการทุกขั้นตอนจะมีการควบคุม ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติงาน อย่างละเอียดจากที่ปรึกษาที่เป็นรัฐวิสาหกิจตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าของ
เทคโนโลย ี
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ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้ปฏิบัติงานในงานโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา ถึงแม้จะปฏิบัติภายใต้การควบคุมของ
สถาปนิก และวิศวกร ตามแบบรูปและรายการที่ได้ออกแบบไว้แล้วก็ตาม การที่ได้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานที่
มีความรู้ ความสมารถ และทัศนคติที่เหมาะสม กับงานนั้นๆ ย่อมส่งผลให้การทำงานเป็นไปตามกำหนดเวลา ผ่าน
การตรวจรับ โดยมีจุดที่ต้องแก้ไขน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) ด้วยเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ตอบสนองการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ เป็นอย่างน้อย และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วหากไม่เร่งและ
ร่วมมือกันดำเนินการ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรได้ 
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และตลาด

การค้า ในจังหวัดนครราชสีมา 
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และตลาดการค้า ในจังหวัด

นครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายตลาดการค้า 
3) เพื ่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ให้ผู ้ประกอบการ SMEs และแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดนครราชสีมา 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา   ดำเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี   เริ่มต้น 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) นครชัยบุรินทร์

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อน

สำเร็จการศึกษาที่มีความตั้งใจจะปฏิบัติงาน 
(๓.๒) ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย : ภาคเอกชน ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ, สถาบันระหว่างประเทศ 

เพื่อการค้าและการพัฒนา สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, 
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สมาพันธ์
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย และสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น เป็นต้น 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายตาม ผู้เข้ารับการอบรม จังหวัดละ จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน 4 จังหวัด 
ตัวชี้วัด  
(๔.๒) ผลผลิต : มีผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(๔.๓) ผลลัพธ์ : ยกระดับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ๑) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ และได้เปรียบด้านการแข่งขัน และมีโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า 

การลงทุน กับการพัฒนาท่าเรือบก (KORAT Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา และมีความพร้อมสู ่การเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 
เพื่อรองรับโลจิสติกส์ทางการค้า 

เชิงลบ : - 
(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 
ต.ค. - 

ธ.ค. ๖4 
ม.ค. – 

มี.ค. ๖5 
เม.ย. - 

มิ.ย. ๖5 
ก.ค. – 

ก.ย. ๖5 
๑. ความรู้เกี่ยวกับ Logistics 4.0 กับการ ปรับตัว ของ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

- โอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน กับการ
พัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

- การปรับ ตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop

✓

๒.  ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติทางธุรกิจบริการด้าน 
โลจิสติกส์ของบริษัท 
- แนวทางการส่งเสริมผู ้ประกอบธุรกิจ SMEs

หลักการและกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 
4.0 เพื่อรองรับโลจิสติกส์ทางการค้าและการลงทุน 
กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop 

✓ ✓ ✓

๓. ความรู้เกี ่ยวกับการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

- แนวทางการส่ง เสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมสาหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop

✓ ✓ ✓

4.ความรู ้ เก ี ่ยวกับการประยุกต์การบริหารงานด้าน
โลจิสติกส์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- รูปแบบการค้า การลงทุนตลาดการค้าชายแดน

จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop

✓ ✓ ✓

หนา้ ๑๑๕



กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 
ต.ค. - 

ธ.ค. ๖4 
ม.ค. – 

มี.ค. ๖5 
เม.ย. - 

มิ.ย. ๖5 
ก.ค. – 

ก.ย. ๖5 
5. ความรู ้เกี ่ยวกับการประยุกต์การบริหารงานด้าน
โลจิสติกส์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- แนวทางการเข้า ถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการขยาย

ตลาดการค้า
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop

✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๖,000,000 บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

หนา้ ๑๑๖



๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่ อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการสอบถามความพึงพอใจจากนายจ้าง และติดตามประเมินผลสำเร็จของผู้เข้า
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ภายหลังการเสร็จสิ้นการอบรมเป็นต้น 

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - 

หนา้ ๑๑๗



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา
ผลผลิต : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)

๑. งบด าเนินงาน 6,000,000       
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 920,000 
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

  (๓) ค่าเช่าบ้าน

  (๔) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 920,000 

336,000             - ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑๐ คนๆละ ๑4 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท
จ านวน 4 รุ่น

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) 
และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : การสร้างโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน กับการพัฒนาท่าเรือบก 
(KORAT Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การ
ปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพ่ือรองรับโลจิสติกส์
ทางการค้า

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

ค าช้ีแจง

หนา้ ๑๑๘



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

384,000             

200,000             
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,989,000       
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 720,000 

240,000             
480,000             

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,828,000 

28,000 

2,800,000 

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 441,000 
160,000             

56,000 

25,000 

200,000             

-ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 800 คน จ านวน 1 วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท

- ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 10 ผืนๆ ละ 2,500 บาท (ขนาด 5*3 เมตร)

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จ านวน 5 กิจกรรม (5*700 บาท *200 คน * 4 จังหวัด)

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 800 คนละ 200 บาท จ านวน 1 วัน (อาหารกลางวัน)

- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา จ านวน 10 คน วันละ 200 บาท 100 วัน

- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 800 ชุด ๆ ละ 250

- ค่ายานพาหนะ 2 คัน ๆ 15,000 บาท 8 วัน

- ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 2๐๐ คน (พักคู่) รวม 100 ห้องๆ ละ  1,200 บาท จ านวน 4 คร้ัง

-ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศจ านวน ๑๒ ท่ีน่ัง จ านวน  1 คัน ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท จ านวน 10 วัน

- ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑๐ คนๆละ ๘ ช่ัวโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท
จ านวน ๔ รุ่น

หนา้ ๑๑๙



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,075,750       
  (๑)  วัสดุส านักงาน 423,500 

160,000             

263,500             263,500      -ค่าวัสดุส านักงานในการถ่ายถอดองค์ความรู้และบริหารจัดการโครงการ
32,000        ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม. น้ าเงิน (แพ็ค50ด้าม จ านวน 16 แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 32,0๐๐

บาท)
12,600        ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค12ด้าม จ านวน 7๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน 12,6๐๐

บาท)
99,665        หมึกโทนเนอร์ คละ ๔ สี (201A) HP CF402A ชุดละ ๑๒,๕๔๘.๑๒ บาท จ านวน ๘ ชุด เป็นเงิน 

๙๙,๖๖๕ บาท
10,500        อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐๕๐ บาท จ านวน ๑๐ ชุด 

เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
29,900        ตลับหมึกโทนเนอร์ ด า Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จ านวน ๑๐ ตลับ เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐

 บาท
8,760          หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,๔๖๐ บาท จ านวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๘,๗๖๐ บาท

27,000        กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จ านวน 5๐ แพ็ค เป็นเงิน 27,0๐๐ 
บาท

2,200          แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" คละสี อันละ ๑๑๐ บาท จ านวน ๒๐ อัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท
4,000          แฟ้มผูกตาไก่ A4 (1x12) จ านวน ๕๐ แพ็คๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน 4,๐๐๐ บาท

- ค่าวัสดุในการท า workshop จ านวน 800 ชุดๆ ละ ๒00 บาท

หนา้ ๑๒๐



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

10,400        แฟลชไดร์ฟ Sandisk Cruzer Ultra 64 GB ด า จ านวน ๔๐ ตัวๆละ ๒๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ 
บาท

2,000          เทปใส แกน 1 น้ิว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑๐ แพ็ค เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท

2,100          กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จ านวน ๒๐ แท่ง เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
15,000        กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์ 3x3"คละสี5เล่ม ชุดละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๕๐ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ 

บาท
1,875          กรรไกร 10 น้ิว อันละ ๑๒๕ บาท จ านวน ๑๕ อัน เป็นเงิน ๑,๘๗๕ บาท
2,000          MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จ านวน ๑๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
3,500          ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จ านวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 652,250 
32,250 32,250        - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้

20,250        เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ 4TB ด า Seagate Backup Plus Hub ตัวละ ๔,๐๕๐ บาท จ านวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๒๐,๒๕๐ บาท

12,000        โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 80*120 เซนติเมตร จ านวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน
 ๑๒,๐๐๐ บาท

220,000             220,000      -ค่าจัดท าหนังสือเผยแพร่อคงค์ความรู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) (ปก กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม ขนาด A5 พิมพ์
 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน + สปอต์ยูวีเงาเฉพาะจุด เน้ือใน กระดาษ อาร์ตมัน 120 แกรม ขนาด A5 
พิมพ์ 4  พร้อมเข้าเล่มสันกาว) จ านวน 1,๐๐๐ เล่มๆ ละ 220 บาท

หนา้ ๑๒๑



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

400,000             400,000      - ค่าประชาสัมพันธ์สือ 30 นาที (5 กิจกรรม*20,000 บาท*4 จังหวัด)

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์

  (๖) วัสดุก่อสร้าง

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วัสดุการศึกษา

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วัสดุอาหาร

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 
  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค 15,250 

๒.๑ ค่าไฟฟ้า 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 5,250 

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
* ถัวเฉล่ียทุกรายการ

- ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 10,000

- ค่าบริการไปรษณีย์ 5,250

หนา้ ๑๒๒



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)        (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั) 

ลำดับความสำคัญ............... 
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบรหิารจัดการ 
กิจกรรมหลัก :  พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพฒันาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงาน
และผู้ประกอบการ   
 กิจกรรมย่อย : การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือการ  
 ทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์                                วงเงิน 4,200,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประเดน็การพฒันาของจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงการพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และ
เพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
แผนงาน : ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรยีนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกำลังคน  
หน่วยดำเนนิการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ  ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน  สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๓๔๐ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ 093-4519564 

       ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์  ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานทีต่ิดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๓๔๐ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนา

ภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ

ศิลป์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ นายแพทย์อุดม คชินทร) ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
ให้กับสถาบันการศึกษาไปดำเนินการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย โดยมุ่งเพิ่มทักษะและสมรรถนะเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมใหม่ (New s – Curve) และนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญนโยบายหนึ่ง ซึ่งอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่นำมาใช้ในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง คือการพัฒนาเมืองท่สำคัญเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่ โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค ให้เกิด
การเคลื่อนย้ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมาย
คือ หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 

นโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นด้านโลจิสติกส์ระหว่างจังหวัด ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตอย่างเสรี เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เช่นรถไฟความเร็วสูง เริ่มตั้งแต่
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ที่จะเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ทำให้

หนา้ ๑๒๓



อุตสาหกรรมในพื้นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ประกอบการ SME และบุคลากรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ยังขาดแรงงานที่มีทักษะด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการต้องการให้
หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเติบโตของ
ระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแระเทศเพื่อนบ้าน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ จำนวน 10 แห่ง 
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชโช
บายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น การวิจัยและการบริการวิชาการเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภาค โดยการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและแผนงานที่จะเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : อุตสาหกรรมในพื้นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ประกอบการ SME และ
บุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ยังขาดแรงงานที่มีทักษะด้านโลจิสติกส์ และ
ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อ
รองรับการเติบโตของระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแระเทศเพื่อนบ้าน 

ด้วยเหตุผลข้างต้น การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพื่อการทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการขนส่ง
ทางด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) ด้วยเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ตอบสนองการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ เป็นอย่างน้อย และพัฒนาผู้ประกอบการ SME และบุคลากรใน
อุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ยังขาดแรงงานที ่ม ีทักษะด้านโลจิสติกส์ และ
ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
1. เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เข ้าอบรมม ีความร ู ้  ม ีความเข ้าใจในการทดสอบมาตรฐานฝ ีม ือแห ่งชาต ิสาขา

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานการเป็นผู้ปฏิบัติการ ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

ระดับ 1 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนะคติที่สอดคล้องในการปฏิบัติงานผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
5. เพื่อจัดตั้งศูนยพ์ัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม โครงการใหม่
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(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
พัฒนา   ดำเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี   เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5      สิ้นสุด กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) นครราชสีมา

ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ก่อนสำเร็จการศึกษาที่มีความตั้งใจจะปฏิบัติงาน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคเอกชน ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ , สถาบันระหว่างประเทศ 

เพื่อการค้าและการพัฒนา สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, 
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สมาพันธ์
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย และสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น เป็นต้น 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายตาม (๓.๑) ผู้เข้ารับการอบรม จังหวัดละ จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน 4 จังหวัด 
ตัวชี้วัด  
(๔.๒) ผลผลิต : มีผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(๔.๓) ผลลัพธ์ : ยกระดับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ๑) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ และได้รับการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส ์
เชิงลบ : - 

(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 
ต.ค. - 

ธ.ค. ๖4 
ม.ค. – 

มี.ค. ๖5 
เม.ย. - 

มิ.ย. ๖5 
ก.ค. – 

ก.ย. ๖5 
๑. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

    การทดสอบมาตรฐานฝ ีม ือแห ่ งชาต ิสาขา 
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 

- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop

✓

หนา้ ๑๒๕



กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 
ต.ค. - 

ธ.ค. ๖4 
ม.ค. – 

มี.ค. ๖5 
เม.ย. - 

มิ.ย. ๖5 
ก.ค. – 

ก.ย. ๖5 
๒.  ความรู้ความเข้าใจในทักษะการเป็นผู้ปฏิบัติการ ผู้
ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1  

- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop

✓ ✓ ✓

3.จัดตั ้งศูนย์พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื ่อการทดสอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์

✓ ✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 4,200,000 บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

หนา้ ๑๒๖



มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการสอบถามความพึงพอใจจากนายจ้าง และติดตามประเมินผลสำเร็จของผู้เข้า
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ภายหลังการเสร็จสิ้นการอบรม  เป็น
ต้น 

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - 

หนา้ ๑๒๗



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน : 4,200,000   
ผลผลิต : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)

๑. งบด าเนินงาน 3,168,000      
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 960,000 
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

  (๓) ค่าเช่าบ้าน

  (๔) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 960,000 

336,000             

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่
ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ เร่ือง การ
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์

- ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑๐ คนๆละ ๑4 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท
จ านวน 4 รุ่น

หน้า ๑๒๘



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

384,000             

240,000             
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,337,200      
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 720,000         

240,000             
480,000             

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 96,200           

44,800 

20,000 
16,000 
15,400 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๑๐ คนๆละ ๘ ช่ัวโมงๆละ ๑,๒๐๐
บาท จ านวน ๔ รุ่น

- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา จ านวน 10 คน วันละ 200 บาท 120 วัน

- ค่ายานพาหนะ 2 คัน ๆ 15,000 บาท 8 วัน

- ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 2๐๐ คน (พักคู่) รวม 100 ห้องๆ ละ  1,200 บาท จ านวน 4 คร้ัง

-ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศจ านวน ๑๒ ท่ีน่ัง จ านวน  1 คัน ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท จ านวน 16 วัน

- ค่าจ้างเหมาการจัดท า WORKSHOP 2 กิจกกรรม ๆ 10,000
- ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับมาตรฐานการการควบคุมสินค้าคงคลัง 16,000
- ค่าจ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูลควบคุมคลังสินค้า โลจิสติกส์ 15,400

หนา้ ๑๑๒
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 521,000 
160,000             

56,000 

25,000 

280,000             

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 845,800 
  (๑)  วัสดุส านักงาน 435,800         

160,000             

275,800             275,800       -ค่าวัสดุส านักงานในการถ่ายถอดองค์ความรู้และบริหารจัดการโครงการ
32,000        ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม. น้ าเงิน (แพ็ค50ด้าม จ านวน 16 แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 32,0๐๐ 

บาท)
12,600        ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค12ด้าม จ านวน 7๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน 12,6๐๐ 

บาท)
99,665        หมึกโทนเนอร์ คละ ๔ สี (201A) HP CF402A ชุดละ ๑๒,๕๔๘.๑๒ บาท จ านวน ๘ ชุด เป็นเงิน 

๙๙,๖๖๕ บาท
10,500        อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐๕๐ บาท จ านวน ๑๐ ชุด 

เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
29,900        ตลับหมึกโทนเนอร์ ด า Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จ านวน ๑๐ ตลับ เป็นเงิน 

๒๙,๙๐๐ บาท
8,760          หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,๔๖๐ บาท จ านวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๘,๗๖๐ บาท

27,000        กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จ านวน 5๐ แพ็ค เป็นเงิน 27,0๐๐ 
บาท

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 800 คนละ 200 บาท จ านวน 1 วัน (อาหารกลางวัน)

-ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 800 คน จ านวน 1 วันๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท

- ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 10 ผืนๆ ละ 2,500 บาท (ขนาด 5*3 เมตร)

- ค่าวัสดุในการท า workshop จ านวน 800 ชุดๆ ละ ๒00 บาท

- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 800 ชุด ๆ ละ 350

หน้า ๑๓๐



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

2,200          แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" คละสี อันละ ๑๑๐ บาท จ านวน ๒๐ อัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท
4,000          แฟ้มผูกตาไก่ A4 (1x12) จ านวน ๕๐ แพ็คๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน 4,๐๐๐ บาท
7,500          แฟ้มซอง A4 คละสี (แพ็ค12เล่ม) แพ็คละ ๗๕ บาท จ านวน 5๐ แพ็ค เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

10,400        แฟลชไดร์ฟ Sandisk Cruzer Ultra 64 GB ด า จ านวน ๔๐ ตัวๆละ ๒๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ 
บาท

2,000          เทปใส แกน 1 น้ิว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑๐ แพ็ค เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท

2,100          กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จ านวน ๒๐ แท่ง เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
15,000        กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์ 3x3"คละสี5เล่ม ชุดละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๕๐ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ 

บาท
1,875          กรรไกร 10 น้ิว อันละ ๑๒๕ บาท จ านวน ๑๕ อัน เป็นเงิน ๑,๘๗๕ บาท
2,000          MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จ านวน ๑๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
4,800          สมุดปกอ่อน ตัด 9 60แกรม คละสี 40 แผ่น (แพ็ค12เล่ม) จ านวน 4๐ แพ็คๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็น

เงิน 4,8๐๐ บาท
3,500          ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จ านวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 352,000         
12,000 12,000        - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้

12,000        โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 80*120 เซนติเมตร จ านวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

220,000             220,000      -ค่าจัดท าหนังสือเผยแพร่อคงค์ความรู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) (ปก กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม ขนาด A5
พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน + สปอต์ยูวีเงาเฉพาะจุด เน้ือใน กระดาษ อาร์ตมัน 120 แกรม
ขนาด A5 พิมพ์ 4  พร้อมเข้าเล่มสันกาว) จ านวน 1,๐๐๐ เล่มๆ ละ 220 บาท

หนา้ ๑๑๒หนา้ ๑๑๒

หน้า ๑๓๑



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

120,000             120,000      - ค่าประชาสัมพันธ์สือ 30 นาที (1*30,000*4)

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,000           
57,000

  (๖) วัสดุก่อสร้าง 1,000 

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก -?? 
  (๑๐) วัสดุการศึกษา

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วัสดุอาหาร

  (๑๔) วัสดุการเกษตร -?? 
  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค 25,000 

๒.๑ ค่าไฟฟ้า 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

๒. งบลงทุน 982,000             
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 982,000             
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 982,000             

270,000       - รถโฟคลิฟท์ จ านวน 2 คัน ๆ 135,000 บาท
700,000       - พาเลต จ านวน 700 อัน ๆ 1,000 บาท

- ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ 57,000 บาท

- แผ่น ซีดี 100 แผน ๆ 10

- ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 20,000

- ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

หน้า ๑๓๒



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

12,000         - เคร่ืองแสกน คิวอาร์โค๊ต 10 เคร่ือง ๆ 1,200 บาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป

๓. งบเงินอุดหนุน -?? 
๓.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป

 ๑) เงินอุดหนุนท่ัวไป : 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..

๔. งบรายจ่ายอ่ืน 50,000 
๔.๑ ค่าเช่าสถานท่ีในการจัดต้ังศูนย์ 50,000 

หน้า ๑๓๓



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)      (๑ ชุด  :  ๑  โครงการ) 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบรหิารจัดการ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ           วงเงิน  4,500,0๐๐ บาท 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
ประเดน็การพัฒนาจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
แผนงาน : ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรยีนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกำลังคน 
หน่วยดำเนนิการ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  สังกัด  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีสมศักด์ิ  พรหมดำ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 
สถานทีต่ิดต่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  กม.99 หมู ่6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
หมายเลขโทรศัพท์  044916948 

   ๑.  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 
    จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 2.6 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่

จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร  ท่องเที่ยว ชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มโลจิสติกส์  ซึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 
ปี กำหนดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง  โดยมีการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก  
เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร  สินค้าอุจสาหกรรม รวมทั้งการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งทางรางให้สอดรับ  และมีความครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา 
โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ในปี ๒๕๖๐ ภาคอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนการผลิตร้อยละ ๕๙.๑ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค (สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ ๔๙.๙ สาขาเหมืองแร่ฯ ร้อยละ 
๙.๒) ลดลงจากร้อยละ ๖๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๓๔.๔ เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ ๓๑.๓ ในปี ๒๕๕๖ และที่เหลือคือภาคเกษตรร้อยละ ๖.๕ ลดลงจากร้อยละ ๗.๑ ในปี๒๕๕๖ สำหรับการผลิตที่มี
สัดส่วนการผลิตสูงสุดของภาคในปี ๒๕๖๐ คือสาขาอุตสาหกรรม โดยสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมคิด
ร้อยละ ๔๙.๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุ ตสาหกรรมภาคตะวันออกต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมรวมมั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๓๔.๐ นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแล้ว สาขาการผลิตหลัก
ของภาคที่สำคัญรองลงมา คือ สาขาการค้าฯ มีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑๐.๑ สาขาเหมืองแร่ฯ ร้อยละ ๙.๒ สาขา
เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ร้อยละ ๖.๕ สาขาไฟฟ้าฯ ร้อยละ ๕.๖ และสาขาขนส่ง ร้อยละ ๓.๔ 
        กำลังแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แรงงานจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพราะจะส่งผลถึงผู้ประกอบกิจการโดยทางตรง และทางอ้อม 
ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านั้นต้องมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพื่อให้เกิดความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์
น้อยที่สุด หรือหากทำงานผิดพลาด อาจสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบกิจการได้  

(๑.๒)  สรุปสาระสำคัญ 

ลำดับความสำคัญ .........  

หน ้า ๑๓๔



สภาพปัญหา / ความต้องการ  : 
แรงงานในพื้นที่ไม่สามารถตอบสนองการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการที่กำลังเจริญเติบโต 

ความเร่งด่วน  :  (ระบุระดบัความจำเปน็เร่งด่วนของโครงการ) 
ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูง มีความต้องการสูง โดยเฉพาะผู้ที่มี

ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงงงานอุตสาหกรรม ได้แก่สาขาอาชีพช่างอุตสาหรรม ไฟฟ้าภายในอาคาร  ช่าง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร  การบำรุงรักษา  นักโปรแกรมเมอร์  คอมพิวเตอร์  ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

 ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทกัษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตักรรม 
๒. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความ

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการและรองรับการเปลี่ยนอาชีพ 
3.เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถ

ในการแข่งขัน สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการของนายจ้าง 
(๒.๒)   สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม ่

(๒.๓)   ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา   ดำเนินการปกติ 

(๒.๔)   ระยะเวลาดำเนนิโครงการ      ๑    ปี  เริ่มต้นเดอืน ตุลาคม  ๒๕๖๔  สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
(๒.๕)   สถานที่ดำเนินโครงการ  :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ  เช่น  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  เปน็ต้น) 

พืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

๓.  กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบการ ผู้ถูกเลิกจ้าง 
  และแรงงานนอกระบบ  จำนวน   1,000   คน 
    (๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย :  แรงงานทั่วไป แรงงานในสถานประกอบการ นักศึกษา  ผู้ว่างงาน  สถานประกอบกิจการ 
๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะและผ่านการฝึกอบรมไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
(๔.๒) ผลผลิต 
         แรงงานจำนวน   1,000 คน เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
(๔.๓) ผลลัพธ์  

ประชาชนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้ต่อหัวต่อปี(GDP PER CAPITA )เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
 (๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : กำลังแรงงานได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะการด้านเทคโนโลยอีย่างถูกต้องและสามารถนำไป

ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น สถานประกอบกิจการได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เชิงลบ : - 
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๕.  แนวทางการดำเนนิงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และ
ทำเครื่องหมาย ✓  ลงในชอ่งระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคญัดว้ย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 
ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค. – มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕ 

๑.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่
ด้วยหนังสือราชการ และสื่อโซเชียล
อื่นๆ 
๒.ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยญชาญ 
๓.กำหนดวันฝึกอบรมและประกาศ
รับสมัครประชาชนในพื้นที่ 
๔.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการฝึกอบรม 
๕.ประสานงานหน่วยงานในสังกัด
สาธารณะสุขจังหวัดเพ่ือนำผู้รับการ
ฝึกลงพื้นที่หาประสบการณ์จริง 
๖.ดำเนินการฝึกอบรมตาม
กำหนดการ 
๗.ก่อนการจบฝึกอบรม 
ประชาสัมพันธ์ตลาดแรงงานเพื่อ
รองรับผู้ที่จบฝึกอบรม 
๘.เมื่อจบฝึกประเมินผลสัมฤทธิ์และ
จัดส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าทำงาน
ในสถานประกอบกิจการ 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

๖. วิธีการดำเนินงาน 

 ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

๗.  วงเงินของโครงการ  จำนวน  5,400,0๐๐ บาท 
      (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอรม์รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

1.ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 คน x 1,000 บาท = 1,000,000 บาท

2.ค่าวิทยากร 30 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาทx 50 รุ่น= 1,800,000 บาท

3.ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 1,000 คนxวันละ 150 บาทx5 วัน=750,000 บาท

4.ค่าบริหารจัดการโครงการ  950,000 บาท  ได้แก่

4.1 ค่าจ้างบุคลากรจ้างเหมา จำนวน 2 คนๆ ละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดอืน    

     เป็นเงิน  360,000 บาท 
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4.2 ค่าคอมพิวเตอร์น็ตบุ๊คและเครื่องปริ้น จำนวน 5 ชุด ๆละ 48,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 

4.3 ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ รุ่นละ 7,000 บาท จำนวน 50 รุ่น เป็นเงิน 350,000 บาท 

๘. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีหนังสือยนืยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสอืยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙.  ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคตา่งๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการ 

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด                บางส่วน         

  ไมม่ีประสบการณ ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ     มีพร้อมดำเนินการได้ทันท ี
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
    ไมม่ี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
   มีประสบการณ์ปานกลาง
   ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
  ต้องทำรายงานการศึกษา
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๑๐.  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรกัษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  : 
ติดตามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้

ผ่านการฝึกอบรม 

๑๑. ปัญหาอปุสรรคและขอ้จำกัด  : 
๑. ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาฝีมือให้แก่กำลังแรงงานได้ทั่วถึง และทันต่อความต้องการของตลาดแรงงงาน 
๒. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมบางแห่งขาดโอกาสในการเข้ารับการพัฒนาทักษะเนื่องจากพนักงานในสถาน

ประกอบการต้องปฏิบัติงานหรือไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ 
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๑ 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)    (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ .......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและ  
ผู้ประกอบการ    
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพือ่ตอบโจทย์
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ  วงเงิน ๒,๓๘๖,๕๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
แผนงาน : ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกำลังคน   
หน่วยดำเนินการ : สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วสันต ์ศรีเมือง ตำแหน่ง : หัวหน้าสถาบัน สถานทีต่ิดต่อ สถาบันระบบรางแห่งมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หมายเลขโทรศัพท์ 0945419153 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

ภาค แผนพัฒนาจังหวัด)  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการส่งเสริมการ 
คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก และศูนย์กลางการ 
ท่องเที่ยวในภูมิภาค ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพิ่มมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริม 
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับ 
เครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก การผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการ 
วิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ 
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยยกระดับบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งจะ 
ต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุดและสนับสนุนการลงทุนด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยานเพื่อ 
ขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบินและอวกาศ การ 
ส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ 
เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ การอานวยความสะดวกสาหรับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้ 
เข้ามาทางานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ 
และโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานกากับดูแล ให้ได้รับมาตรฐานสากลและสร้างความร่วมมือในการรับรองมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

หนา้ ๑๓๙



(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

การพัฒนาเส้นทางระบบรถไฟความเร็วสูงต้องการกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจุบันได้มีการอนุมัติ
งบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง หลายเส้นทาง ดังนั้นสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความพร้อมทั้งหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรม มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการมนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงครั้งนี ้
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วนมาก 

(๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
- จัดเตรียมบุคลากรให้มีทักษะระดับสูง และมีความความชำนาญด้านเทคโนโลยีระบบราง
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีระบบราง
- พัฒนาหลักสตูรเพ่ือรองรับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระบบราง
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการซ่อมบำรุงสำหรับรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม   โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๔        สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)  
ศูนย์ฝึกหนองระเวียง สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ตำบล หนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000  

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนนักศกึษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และผู้ทีท่ำงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และส่วนผู้ประกอบการรถไฟความเร็วสูง 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
(๔.๒) ผลผลิต  จำนวนผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ 

ช่างฝีมือที่ผ่านการอบรม 
 (๔.๓) ผลลัพธ์ จำนวนช่างด้านระบบรางที่มากขึ้น 
 เกิดการจ้างงาน มีจำนวนช่างฝีมือสำหรับงานระบบรางมากขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น 
เชิงลบ :  ไม่มี 

หนา้ ๑๔๐



(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 

ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค. - มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค. - ก.ย.๖๕ 
๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและ
ทดสอบระบบห้ามล้อชนิดไดนามิกส์
สำหรบัรถไฟ  
๒. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้าม
ล้อรถไฟชนิดลมอัด 
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุง
ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ 
๔. อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม
การเดินรถไฟ 
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาณัติ
สัญญาณและระบบสื่อสารเบื้องต้น 
๖. อบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการหลักการ
ออกแบบเข ียนผ ั ง ระบบอาณ ัติ
สัญญาณของย่านสถานี 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๒,๓๘๖,๒๖๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
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๔ 

(๙.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ ์(ให้ระบุช่ือหนว่ยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  ) มทร. อีสาน นครราชสีมา
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ  ม ีพร้อมดำเนินการได้ทันที

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
๑. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 
๑. งบประมาณ (ในการพัฒนาพ้ืนที่/การจัดทำข้อมูล/การดำเนินงาน) มีจำกัด 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวดั/กลุ่มจังหวดั นครราชสมีา 2,386,500

แผนงาน :บริหารจังหวดัและกลุ่มจังหวดั

ผลผลติ : จ านวนผู้ผ่านเขา้ร่วมโครงการ   ชา่งฝีมือที่ผ่านการอบรม
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจดัการ

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาก าลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่มีทักษะสูงส าหรับรถไฟความเร็วสูง

กิจกรรมยอ่ย : พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
เพื่อตอบโจทยก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และอตุสาหกรรมของประเทศ

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 259,200 43,200 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (3คน * 3วัน * 600บาท/ชม) 6 คร้ัง

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 432,000 72,000 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(2คน * 3วัน * 1500บาท/ชม) 6 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย

24,000 4,000 ค่าเดินทางวิทยากร(2คน * 2,0๐0บาท) 6 คร้ัง

54,000 9,000 ค่าที่พักวิทยากร(2คน * 2คืน * 1,500บาท/ห้อง) 6 คร้ัง

30,000 5,000 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(1คร้ัง * 5,000บาท) 6 คร้ัง

7,500 1,250 ค่าจดัท าเกยีรติบัตร (1,250บาท/คร้ัง) 6 คร้ัง

12,000 2,000 ค่าติดต่อประสานงาน(1คร้ัง * 2,000บาท) 6 คร้ัง

64,800 10,800 ค่าอาหารกลางวัน(30คน * 6 มื้อ * 60บาท/มื้อ) 6 คร้ัง

32,400 5,400 ค่าอาหารว่าง(30คน * 2 มื้อ * 30บาท/มื้อ) 6 คร้ัง

30,240 5,040 ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร(7คน * 6 มื้อ * 120บาท/มื้อ) 6 คร้ัง

15,120 2,520 ค่าอาหารว่าง วิทยากร (7คน * 6 มื้อ * 60บาท/มื้อ) 6 คร้ัง

ค าชี้แจง

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

หน้า ๑๔๓



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

ค าชี้แจง

งบประมาณ

18,000 3,000 ค่าจา้งเหมาผู้ชว่ย(2คน * 3วัน * 500บาท/วัน) 6 คร้ัง

45,000 7,500 ค่าเอกสารประกอบการอบรม(30คน * 250บาท/ชดุ) 6 คร้ัง

450,000 75,000 ค่าวัสดุในการด าเนินกจิกรรม(30คน * 2,500บาท/ชดุ) 6 คร้ัง

12,240 2,040 ค่าของที่ระลึก(2คน * ๑๐๒0บาท) 6 คร้ัง

900,000 150,000 ค่าวัสดุเกบ็ผลการทดลอง(30คน * 5,000บาท) 6 คร้ัง

2,386,500
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ ๑ 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก :  พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ   
กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะพื้นฐาน (Reskill) และผลิตกำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการบิน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน ... 11,320,000... บาท 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
การลงทุนและเศรษฐกิจ 
แผนงาน   ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกำลังคน  
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      
ผู้รับผิดชอบ : ผศ. ดร.ติณกร ภูวดิน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     หมายเลขโทรศัพท์  0939354515  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด) 
............................................................................................................................................................................................. 

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศ
ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ในประเทศไทยรัฐบาลได้วางแผนกลยุทธ์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 
เพื่อรองรับและลดความสูญเสีย หลังจากวันนี้พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของคนจะเปลี่ยนไป หลายธุรกิจคงล้มหายตายจาก แรงงานจะ
กลับเข้าทำงานไม่เต็มจำนวนเพราะหลายตำแหน่งงานจะหายไป สิ่งที่จะตามมาคือสภาวะ “New Normal” หรือ “ความปรกติใหม่” หรือฐานวิถี
ชีวิตใหม่ เศรษฐกิจในภาพรวมจะฟื้นตัวช้าโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การจ้างงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ตลาดแรงงานจะเป็นของ
นายจ้างเนื่องจากตำแหน่งงานที่จะจ้างน้อยกว่าคนที่ต้องการทำงาน มนุษย์เงินเดือนหลัง ยุค COVID-19 จึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ แรงงานที่ไม่มี
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะหางานลำบาก และแรงงานใหม่ที่พึ่งจบการศึกษาประมาณ 6 แสนคน จะหางานยากขึ้น เนื่องจากจบปริญญา
ตรีในสาขาที่ตลาดไม่ต้องการ แม้แต่แรงงานที่กลับเข้าไปทำงานใหม่หรือทำงานอยู่แล้วล้วนมีความเ สี่ยงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับพฤติกรรม
ตลอดจนพัฒนาทักษะ (Reskill) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศและการบินระหว่างประเทศ การพัฒนา
ทักษะ (reskill) และผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการบินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ สถาบันอุตสาหกรรม
การบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ (reskill) และเตรียมความพร้อมให้กับ
แรงงานด้านอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งคาดว่ามีถึง 20,000 คน ที่ได้รับผลกระทบนี้ ส่วนสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) ได้
คาดการณ์ว่า หลังจากสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านพ้นไปจะมีบุคลากรด้านการบินทั่วโลกตกงานประมาณ 2.7 ล้านคน เนื่องจากสายการบินต้อง
หยุดทำการบินทั่วโลก ส่งผลกระทบทำให้มูลค่าในธุรกิจการบินลดลง 55% หรือสูญหายไปราว 10 ล้านล้านบาท [เดลินิวส์,18 พค.63] 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยที่มี 
อัตราการเติบโตมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภูมิภาคเอเชีย มีท่าอากาศยานระดับภูมิภาคที่มีขีดความสามารถสูง
ในการรองรับผู้โดยสาร ดังนั้น ประเทศไทยควรจะต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเร่งด่วน
ปัจจุบันการเติบโตด้านสายการบินเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต้นทุนต่ำ (Low cost airlines) แต่ด้านการซ่อมบำรุง
ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกลับเติบโตไม่สอดคล้องกับสายการบินที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปธุรกิจซ่อมบำรุงเครื่องบินจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ  
1. ซ่อมเครื่องยนต์ (Engine)
2. ซ่อมโครงเครื่องบิน (Heavy Airframe)
3. ชิ้นส่วนเครื่องบิน (Component)
4. การบำรุงรักษา (Line/Base Maintenance)
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ใน 3 ส่วนแรกจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และใช้เงินลงทุนสูงมาก สำหรับส่วนสุดท้ายคือการบำรุงรักษา ณ ลาดจอด (Line Maintenance) และ
การซ่อมบำรุงรักษา ณ โรงซ่อมเครื่องบิน (Base Maintenance) ซึ่งเป็นส่วนที่ประเทศไทยน่าจะมีการลงทุน เนื่องจากแต่ละวัน มีจำนวน
เที่ยวบินลงจอดทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองจำนวนมาก รวมไปถึงสนามบินในภาคต่างๆ ของประเทศ หากประเทศไทยไม่มี
ส่วนซ่อมบำรุงอากาศยานที่เพียงพอ ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสรายได้อย่างมาก ปัจจุบันประเทศที่มีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคนี้ คือ 
จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ซึ่งทั้งสามประเทศนี้ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยานมาก่อนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Administration of Thailand: CAAT) ซึ่ง
เกิดจากการปรับโครงสร้าง สถาบันการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation: DCA) ในกลางปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ให้ข้อมูลว่า เฉพาะภูมิภาคเอเชียยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมจราจร
ทางอากาศและรวมถึงฝ่ายช่างอากาศยานภาคพื้นกว่า 40,000 อัตรา ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศ
ยานระดับ ปวส. 2 แห่ง ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาได้ปีละ 120 คน ในขณะที่มีการเปิดสอนหลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยานและวิศวกรรมอากาศยาน
ระดับปริญญาตรี 5 แห่ง ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาได้ปีละประมาณ 150 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้ง 2 ระดับในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทา งด้านระบบขนส่งทางอากาศ และเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดไว้ ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมการ
บินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของสังคม  ตลาดแรงงาน ของ
ประเทศและในต่างประเทศสำหรับอนาคต เพื่อปฏิบัติภารกิจในการผลิตนักศึกษาในระดับ ปวส. และปริญญาตรี และเพื่ออบรมพัฒนา (Reskill) 
และผลิตกำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการบิน 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
๒.๑.๑ ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการบินให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศเพื่อสนับสนุนหน่วยงานการขนส่งทางอากาศของ
ภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศ 
๒.๑.๒ เพื่อฝึกอบรมบุคคลากรด้านโลจิสติกส์และการบินให้มีความรู้ระดับประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานสากล เช่น ICAO และ EASA  
๒.๑.๓ เพื่อจัดการศึกษาระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการบิน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม  โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา  ดำเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ........1.............ปี   เริ่มต้นปี.........2564.........  ส้ินสุดปี.......2565............ 
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 
๓.๑.๑ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 100 คน  
๓.๑.๒ เครือข่ายระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไป จำนวน 150 คน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
๓.๒.๑ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๓.๒.๒ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง 
๓.๒.๓ เครือข่ายระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
๔.๑.๑ เชิงปริมาณ นักศึกษา , บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา (Reskill) ทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการ

บิน ไม่น้อยกว่า 250 คน  
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๓ 

๔.๑.๒ เชิงคุณภาพ นักศึกษา , บุคลากร และบุคคลทั่วไป ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Reskill) และผลิตกำลังคนเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์การบินและโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๔.๑.๓ เชิงเวลา สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงานมากกว่าร้อยละ 80 
(๔.๒) ผลผลิต นักศึกษา , บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา (Reskill) ทักษะวิชาชีพด้าน 
อุตสาหกรรมการบิน ไม่น้อยกว่า 250 คน 
(๔.๓) ผลลัพธ์  
๔.๓.๑ สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการบินของ

มหาวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
๔.๓.๒ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอากาศยาน เพื่อการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมการบินและการตอบโจทย์การพัฒนา 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : 
๔.๔.๑ ประเทศไทยมีแรงงาน กำลังคนพร้อมรองรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบิน และการพัฒนาระบบขนส่งทาง

อากาศภายในประเทศในระดับที่เหมาะสมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอย่างยิ่ง 
๔.๔.๒ สามารถลดผลกระทบการว่างงานหลังยุค COVID-19 เนื่องจากแรงงานที่ไม่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะหา

งานลำบาก 
๔.๔.๓ ผู้เข้าอบรมผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง (Reskill)  ตอบโจทย์การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 

เข้าสู่ตลาดแรงงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เชิงลบ : ...…………………………………………………………………………………………………………………… 

(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมสำคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานงานซ่อม
บำรุงอากาศยาน ✓

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสม
เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ✓

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ปรับอากาศสำหรับอากาศยาน ✓

4 โครงการอบรมการซ่อมบำรุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานเบื้องต้น ✓

5 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
กฎหมายการบิน ✓

6 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
การจัดการการซ่อมบำรุงอากาศยาน ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน.. 11,320,000..บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า ๑๔๗



 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดำเนินการได้ทันที

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................... 
 ไม่มี

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ  มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................................................................................. 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : นักศึกษา, บุคลากร และบุคคลท่ัวไป เข้าร่วมโครงการ    อบรมพัฒนา (Reskill) ทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบิน   ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะพ้ืนฐาน (Reskill) และผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับ  ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการบิน
๑. งบด าเนินงาน ๑๑,๓๒๐,๐๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
  (๓) ค่าเช่าบ้าน
  (๔) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 1 ช่ัวโมง x 600  บาท x 40 วัน x 1 คน )

๑,๑๐๔,๐๐๐ - ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 9 ช่ัวโมง X 600  บาท X 40 วัน X 3 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 9 ช่ัวโมง X 600  บาท X 40 วัน X 2 คน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๑ โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 1 ช่ัวโมง x 600  บาท x 40 วัน x 1 คน )

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน้า ๑๔๙



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

๑,๑๐๔,๐๐๐ - ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 9 ช่ัวโมง X 600  บาท X 40 วัน X 4 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 9 ช่ัวโมง X 600  บาท X 40 วัน X 1 คน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพ่ือการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 1 ช่ัวโมง x 600  บาท x 40 วัน x 1 คน )

๑,๑๐๔,๐๐๐ - ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 9 ช่ัวโมง X 600  บาท X 40 วัน X 4 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 9 ช่ัวโมง X 600  บาท X 40 วัน X 1 คน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดต้ังและแก้ปัญหาระบบปรับอากาศส าหรับอากาศยาน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 3 ช่ัวโมง x 800  บาท x 40 วัน x 1 คน )

๒๖๔,๐๐๐ - ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 7 ช่ัวโมง X 200  บาท X 40 วัน X 1 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 7 ช่ัวโมง X 400  บาท X 40 วัน X 1 คน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๔ โครงการอบรมการซ่อมบ ารุงและการผลิตช้ินส่วนอากาศยานเบ้ืองต้น)

๗๖๘,๐๐๐ - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 8 ช่ัวโมง x 1200  บาท x 80 วัน x 1 คน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)

๗๖๘,๐๐๐ - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 8 ช่ัวโมง x 1200  บาท x 80 วัน x 1 คน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยาน)

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ - ค่าพาหนะ

๒๓๖,๐๐๐ - ค่าท่ีพักวิทยากร  (1 ห้อง X 1,450 บาท X 80 วัน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)
- ค่าพาหนะ

หน้า ๑๕๐



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

๒๓๖,๐๐๐ - ค่าท่ีพักวิทยากร  (1 ห้อง X 1,450 บาท X 80 วัน )
(กิจกรรมหลักท่ี ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยาน)

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม - ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 30 คน X 40 ม้ือ)

๔๐๘,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (35 บาท X 30 คน X 80 ม้ือ )
- ค่าอาหารเย็น  (150 บาท X 30 คน X 40 ม้ือ )
(กิจกรรมหลักท่ี ๑ โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 45 คน X 40 ม้ือ)

๖๑๒,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (35 บาท X 45 คน X 80 ม้ือ )
- ค่าอาหารเย็น  (150 บาท X 45 คน X 40 ม้ือ )
(กิจกรรมหลักท่ี ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพ่ือการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 45 คน X 40 ม้ือ)

๖๑๒,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (35 บาท X 45 คน X 80 ม้ือ )
- ค่าอาหารเย็น  (150 บาท X 45 คน X 40 ม้ือ )
(กิจกรรมหลักท่ี ๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดต้ังและแก้ปัญหาระบบปรับอากาศส าหรับอากาศยาน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 45 คน X 40 ม้ือ)

๖๑๒,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (35 บาท X 45 คน X 80 ม้ือ )

หน้า ๑๕๑



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

- ค่าอาหารเย็น  (150 บาท X 45 คน X 40 ม้ือ )
(กิจกรรมหลักท่ี ๔ โครงการอบรมการซ่อมบ ารุงและการผลิตช้ินส่วนอากาศยานเบ้ืองต้น)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 30 คน X 80 ม้ือ)

๔๕๖,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (35 บาท X 30 คน X 160 ม้ือ )
(กิจกรรมหลักท่ี ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 30 คน X 80 ม้ือ)

๔๕๖,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (35 บาท X 30 คน X 160 ม้ือ )
(กิจกรรมหลักท่ี ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยาน)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน - มีดคัตเตอร์ ( 150 ด้าม X 200 บาท )

- ใบมีดคัตเตอร์ ( 150 ใบ X 30 บาท )
- เทปใส ( 40 ม้วน X 30 บาท )

๔๔,๒๐๐ - คลิปหนีบ ( 10 กล่อง X 200 บาท )
- ปากกาเคมี ( 100 ด้าม X 50 บาท )
- กระดาษกาว ( 50 ม้วน X 30 บาท )
(กิจกรรมหลักท่ี ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพ่ือการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน)
- มีดคัตเตอร์ ( 150 ด้าม X 200 บาท )
- ใบมีดคัตเตอร์ ( 150 ใบ X 30 บาท )
- เทปใส ( 60 ม้วน X 30 บาท )

๔๖,๐๐๐ - คลิปหนีบ ( 13 กล่อง X 200 บาท )
- ปากกาเคมี ( 100 ด้าม X 50 บาท )

หน้า ๑๕๒



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

- กระดาษกาว ( 70 ม้วน X 30 บาท )
(กิจกรรมหลักท่ี ๔ โครงการอบรมการซ่อมบ ารุงและการผลิตช้ินส่วนอากาศยานเบ้ืองต้น)
- ปากกาเคมี ( 50 ด้าม X 50 บาท )
- กระดาษ A4 ( 200 รีม X 115 บาท )

๖๖,๐๐๐ - แฟ้มเอกสารสันกว้าง 2 น้ิว ขนาด F4 ( 5 โหล X 1,100 บาท )
- หมึกพิมพ์ ( 10 ตลับ X 3,500 บาท )
(กิจกรรมหลักท่ี ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)
- ปากกาเคมี ( 50 ด้าม X 50 บาท )
- กระดาษ A4 ( 200 รีม X 115 บาท )

๖๖,๐๐๐ - แฟ้มเอกสารสันกว้าง 2 น้ิว ขนาด F4 ( 5 โหล X 1,100 บาท )
- หมึกพิมพ์ ( 10 ตลับ X 3,500 บาท )
(กิจกรรมหลักท่ี ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยาน)

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก
  (๑๐) วัสดุการศึกษา - ลวสแตนเลสดขนาด 0.025 น้ิว ( 50 kg x 1,000 บาท )

- ลวสแตนเลสดขนาด 0.032 น้ิว ( 50 kg x 1,000 บาท )
- แผ่นอลูมิเนียมขนาด ( 120 ซม x 240 ซม x 2 มม ) ( 40 แผ่น x 2,500 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 1/8 น้ิว ยาว 1 เซนติเมตร ( 80 kg x  600 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 1/8 น้ิว ยาว 1.5 เซนติเมตร ( 80 kg x 600 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 5/32 น้ิว ยาว 1 เซนติเมตร ( 50 kg x 600 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 5/32 น้ิว ยาว 1.5 เซนติเมตร ( 50 kg x 600 บาท )

๙๑๓,๐๐๐ - รีเวทหัวแบนขนาด 1/8 น้ิว ยาว 1 เซนติเมตร ( 80 kg x 700 บาท )

หน้า ๑๕๓



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

- รีเวทหัวแบนขนาด 1/8 น้ิว ยาว 1.5 เซนติเมตร ( 80 kg x 700 บาท )
- รีเวทหัวแบนขนาด 5/32 น้ิว ยาว 1 เซนติเมตร ( 50 kg x 700 บาท )
- รีเวทหัวแบนขนาด 5/32 น้ิว ยาว 1.5 เซนติเมตร ( 50 kg x 700 บาท )
- แว่นตา (250 อัน x250 บาท)
- ถุงมือ (250 คู่ x250 บาท)
- อุปกรณ์ครอบหู (250 อัน x1,000 บาท)
(กิจกรรมหลักท่ี ๑ โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน)
- อะซิโตน ( 20 ถัง X 800 บาท )
- ลูกกล้ิงอลูมิเนียม ( 50 ชุด X 850 บาท )
- ถุงมือ ( 120 กล่อง X 100 บาท )
- อีพ็อกซ่ีเรซิน ( 60 ถัง X 800 บาท )
- แปรงทาเรซ่ิน ( 150 อัน X 30 บาท )
- หน้ากาก ( 40 กล่อง X 950 บาท )
- ผ้าคาร์บอน ( 30 กล่อง X 1,500 บาท )
- ผ้าใยแก้ว ( 100 กล่อง X 1,000 บาท )
- โฟม ( 200 แผ่น X 100 บาท )

๔๙๐,๘๐๐ - กระดาษทราย ( 30 กล่อง X 320 บาท )
- แก้วส าหรับผสมสาร ( 60 ถุง X 300 บาท )
- ไม้ส าหรับคนสาร ( 40 ถุง X 100 บาท )
- ตัวเร่ง ( 60 ขวด X 70 บาท )
- ผ้าซับเรซ่ิน (Breather Fabrics) ( 70 ม้วน X 500 บาท )

หน้า ๑๕๔



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

- Unperforated prepreg release ( 40 ชุด X 1,000 บาท )
- ผ้าพีลพลาย (Peel Ply) ( 40 ผืน X 360 บาท )
- โฟมอัด ( 200 แผ่น X 150 บาท )
- กาวสเปรย์ ( 20 กระป๋อง X 480 บาท )
(กิจกรรมหลักท่ี ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพ่ือการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน)
- ท่อทองแดงขนาด 3/8 น้ิว ชนิดหนา (20 ม้วน X 1800 บาท)
- แฟลร์นัตขนาด 3/8 น้ิว (1000 ชุด X 35 บาท)
- สารท าความเย็น R-134a (20 ถัง X 2700 บาท)
- ท่อยางอ่อนขนาด 1/2 น้ิว (50 เมตร X 350 บาท)

๓๘๕,๐๐๐ - ท่อยางอ่อนขนาด 5/8 น้ิว (50 เมตร X 450 บาท)
- แผงระบายความร้อน (40 แผง X 1,700 บาท)
- แผงระบายความเย็น (40 แผง X 3,000 บาท)
- วาล์วลดความดัน (50 ตัว X 400 บาท)
- ไดเออร์ (40 ตัว X 300 บาท)
(กิจกรรมหลักท่ี ๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดต้ังและแก้ปัญหาระบบปรับอากาศส าหรับอากาศยาน)
- อะซิโตน ( 20 ถัง X 800 บาท )
- ลูกกล้ิงอลูมิเนียม ( 50 ชุด X 850 บาท )
- ถุงมือ ( 150 กล่อง X 100 บาท )
- อีพ็อกซ่ีเรซิน ( 70 ถัง X 800 บาท )
- แปรงทาเรซ่ิน ( 200 อัน X 30 บาท )
- หน้ากาก ( 60 กล่อง X 950 บาท )

หน้า ๑๕๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

- ผ้าคาร์บอน ( 40 กล่อง X 1,500 บาท )
- ผ้าใยแก้ว ( 120 กล่อง X 1,000 บาท )
- โฟม ( 200 แผ่น X 100 บาท )

๕๖๙,๐๐๐ - กระดาษทราย ( 30 กล่อง X 320 บาท )
- แก้วส าหรับผสมสาร ( 90 ถุง X 300 บาท )
- ไม้ส าหรับคนสาร ( 60 ถุง X 100 บาท )
- ตัวเร่ง ( 70 ขวด X 70 บาท )
- ผ้าซับเรซ่ิน (Breather Fabrics) ( 70 ม้วน X 500 บาท )
- Unperforated prepreg release ( 40 ชุด X 1,000 บาท )
- ผ้าพีลพลาย (Peel Ply) ( 40 ผืน X 360 บาท )
- โฟมอัด ( 200 แผ่น X 150 บาท )
- กาวสเปรย์ ( 20 กระป๋อง X 480 บาท )
(กิจกรรมหลักท่ี ๔ โครงการอบรมการซ่อมบ ารุงและการผลิตช้ินส่วนอากาศยานเบ้ืองต้น)

หน ้า ๑๕๖



   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เมืองพ่ีเมืองน้อง   
กิจกรรมย่อย  ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลี่ยนกับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วงเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนสบำทถ้วน)  
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต 
และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา ต ำแหน่ง : หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
สถำนที่ติดต่อ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ 044-243-129 

  : นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน  ต ำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-991-8653 

(1) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการ

วางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านเสถียรภาพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจ        
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงกลไกภาครัฐ ในการบริหารเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณของประเทศให้สามารถสนับสนุนการน า
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้มีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย รวมท้ัง
การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคและเมือง เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็ง ของแต่ละพ้ืนที่ และชุมชนเพ่ือเสริมหนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมได้ อีกท้ัง เป็นการสนับสนุน การกระจายความมั่งคั่งไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ   ช่วยลดความเหลื่อมล้ า    
ในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก       
เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเอง  

        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้มิติด้านการต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

      จังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และงานในระดับ พ้ืนที่ได้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม       
แหงชาติฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา มีความเชื่อมโยงกับมิติต่างประเทศประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่างประเทศจะเป็นกลไกส าคัญ     
ที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : จังหวัดนครราชสีมาได้ลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยการสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดนครราชสีมา แห่งราชอาณาจักรไทย กับมณฑลเสฉวน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยทั้งสองฝ่ายจะด าเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือรูปแบบต่างๆ 
ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข บุคลากร 
สวัสดิการสังคมและด้านต่างๆ ด้วยความเสมอภาคและเอ้ือประโยชน์แก่กัน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน เกิดการสนับสนุน

หน้า ๑๕๗



ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างทั้งสองฝ่ายได้สร้างความสัมพันธ์และมีการติดต่ออย่างใกล้ชิด ซึ่งการขับเคลื่อน
กิจกรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการพบปะทั้งเหย้าและเยือน เพ่ือปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน  จัดให้มี
การประชุมเป็นประจ าระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่าย เพ่ือก าหนดแผนการร่วมมือและติดตามผลการ
ปฏิบัติตามบันทึกความตกลงของทั้งสองฝ่าย  

ภายหลังจากการลงนาม MOU ดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม          
การสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนติดต่อกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับ
มณฑลเสฉวน อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  การติดต่อประสานงานที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งชมรมมิตรภาพโคราช – เฉิงตู (ภาคเอกชน)  เพ่ือร่วม
ท าหน้าที่ติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนสานสัมพันธ์ในด้านต่างๆ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็น
ประจ าทุกปีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง 

       ควำมเร่งด่วน :  ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ กับมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
แบบเหย้าเยือน เพ่ือสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการติดต่อ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย   
 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  : 
(1) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านการค้าการลงทุน และด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

ตลอดจนส่งเสริมและขยายความร่วมมือฉันมิตรระหว่างมณฑลเสฉวนกับจังหวัดนครราชสีมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
(2) เพ่ือน าคณะผู้บริหารระดับสูง ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนของทั้ง 2 ฝ่าย ได้เข้าร่วมงาน

งานมหกรรม หรืองานเทศกาลประจ าปีต่างๆ ของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
(3) เพ่ือให้มีการประชุมของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชนติดตามและประเมินเพ่ือก าหนดแผนการร่วมมือ และ

ติดตามผลการปฏิบัติตามความตกลงของทั้งสองฝ่ายต่อไป 
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร....1.....ปี   เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........ 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : ……จังหวัดนครราชสีมา……และมณฑลเสฉวน…สาธารณรัฐประชาชนจีน………… 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :…ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบกิจการ 

       ด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ…องค์กรภาคเอกชน…ผู้ประกอบการ…นักศึกษา พ่อค้า.. 

และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา... 

 (๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด…ร้อยละ 70 ของความส าเร็จของคาวมร่วมมือและแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา 
ด้านการค้าการลงทุน หรือด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 

 (๔.๒) ผลผลิต  
(1) มีการเยี่ยมเยือนของคณะผู้บริหารของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักธุรกิจและผู้ประกอบ

กิจการของทั้ง 2 ฝ่าย ในการเข้าร่วมงานงานมหกรรม หรืองานเทศกาลประจ าปีต่างๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
(2) มีการประชุมของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน เพ่ือติดตามและประเมินผลงาน และก าหนดแผนการ

ร่วมมือ และติดตามผลการปฏิบัติตามความตกลงของทั้งสองฝ่าย อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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(๔.๓) ผลลัพธ์ : (1) เกิดความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา นักศึกษาของทั้ง 2 ฝ่าย  
(2) เพ่ิมช่องทางการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น
(3) มีความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตามบันทึกความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี

เมืองน้องระหว่างจังหวัดนครราชสีมาแห่งราชอาณาจักรไทยและมณฑลเสฉวนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 (๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรใกล้ชิดน าไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
เชิงลบ : ..…-………………………………………………………………………………………………… 

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลา
ที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. 
64 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค. - ก.ย. 
65 

1. เชิญ/รับคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน/
ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนจากมณฑล
เสฉวนเยือน ร่วมงานมหกรรม/เทศกาลเที่ยว
ประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา  และประชุม
เพ่ือติดตามและประเมินผลงานปีที่ผ่านมา
พร้อมวางแผนด าเนินการร่วมกันในปีถัดไป   

2 .  น า ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ภ า ค รั ฐ  เ อ ก ช น /
ประกอบการ และสื่ อมวลชนของจั งหวัด
นครราชสีมา เข้าร่วมงาน Expo หรืองาน
มหกรรม หรืองานเทศกาลต่างๆประจ าปีของ
มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน     

3. การส่งเสริมการค้าการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา
ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประขาชนจีน - - 

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 2,000,000 บำท (สองล้ำนสบำทถ้วน) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 

(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ

หน้า ๑๕๙



(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 

........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร : 
...มีการด าเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี........... 

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
...-........................................................................................................................................... 
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 หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดันครราชสมีา
แผนงาน : บริหารจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
ผลผลติ :  ดา้นเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลกั : สง่เสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลี่ยนกับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจนี แบบเหยา้เยอืน 
กิจกรรมยอ่ย 1 :  รับคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนจากมณฑลเสฉวนเข้าร่วมงานมหกรรม/เทศกาลเที่ยวประจ าปีของจงัหวดันครราชสมีา 


๑. งบด าเนินงาน 1,288,100.00          ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 1,288,100.00          ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 81,000.00 ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ๒๗,๐๐๐.๐๐ - ค่าจา้งล่าม 3 คนๆ ละ 2,500 จ านวน 3 วนั

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,170,000.00          ๓๒๒,๐๐๐.๐๐ 
  (๑)  ค่าอาหาร ค่าเชา่ที่พัก และค่าพาหนะ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ - ค่าอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ วนัละ 1,3๐๐ บาท  2๐ คน  จ านวน 4 วนั

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ - ค่าที่พักคืนละ 2,5๐๐ บาท 20 ห้อง จ านวน 4 คืน 2 คร้ัง
๔๘,๐๐๐.๐๐ - ค่าเชา่พาหนะส าหรับการรับคณะเดินทาง จ านวน 3 คัน ๆ ละ 4000 บาท 4 วนั

(2) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนา ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ค่าจดัประชุมพบปะหารือแลกเปลี่ยนและเจรจาแลกเปลี่ยน Business Matching กับคณะมณฑลเสฉวน จ านวน 1 ครั้ง
- ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรม  Business Matching  ออกแบบพื้นที่ พร้อมตกแต่งสถานที่จดัหาอปุกรณ์ โต๊ะ เกา้อี้ พร้อมอาหารและ
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมงาน  จ านวน 50 คน

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ ๑๘,๐๐๐.๐๐ - ค่าจา้งเหมาแสดงศิลปวฒันธรรมไทยในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 30 คน ๆ ละ 300 บาท

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 37,100.00 ๕๑,๐๐๐.๐๐ 

  (๑)  วสัดุส านักงาน ๓๑,๐๐๐.๐๐ 

(2) วสัดุคอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมกิจกรรมยอ่ยที่ 1 400,000.00        

หมายเหต ุ:  ขอถัวจา่ยทุกรายการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

กจิกรรมที ่1 

ท่ีมา : สํานกังบประมาณ
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บรหิารจังหวัดและกลุม่จังหวัด
ผลผลิต : ๑ ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสรมิความรว่มมือการเจรจาแลกเปลีย่นด้านการค้าการลงทุนกับมณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจีน 
กิจกรรมย่อยที่ 2 : น าคณะผู้บรหิารภาครฐั เอกชน ผู้ประกอบการของจังหวัดนครราชสีมา เข้ารว่มงาน Expo หรอืงานมหกรรม หรอืงานเทศกาลต่างๆประจ าปีของมณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจีน

๑. งบด าเนินงาน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 

  (๑)  ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ค่าอาหารวนัละ 1,0๐๐ บาท  1๐ คน  จ านวน 4 วนั 
ค่าทีพ่ักคืนละ 2,5๐๐ บาท 10 ห้อง จ านวน 4 คืน 

ค่าเช่าพาหนะส าหรับการรับคณะเดินทาง จ านวน 1 คัน ๆ ละ 10,000 บาท 4 วนั 
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ค่าจัดประชุมพบปะหารอืแลกเปลีย่นและเจรจาแลกเปลีย่น Business Matching กับคณะมณฑลเสฉวน

- ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม  Business Matching  ออกแบบพืน้ที ่พร้อมตกแต่งสถานทีจ่ัดหาอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้
พร้อมอาหารและอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมงาน  จ านวน 50 คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

  (๑)  วสัดุส านักงาน ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

(2) วสัดุคอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมกิจกรรมย่อยที่ 2 840,000.00          

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

กจิกรรมที ่2 

ทีม่า : ส านกังบประมาณ

หน้า ๑๖๒



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕64 ป ี๒๕65
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดันครราชสมีา
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ : ๑ ดา้นเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลกั : สง่เสรมิความรว่มมอืการเจรจาแลกเปลีย่นกับมณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจนี แบบเหยา้เยอืน 

กิจกรรมยอ่ยที ่3:  การสง่เสรมิการค้าการลงทนุของผู้ประกอบการในจงัหวดันครราชสมีา ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประขาชนจนี 

๑. งบด าเนินงาน ๗๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ๗๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 

1.1.2 ค่าใชส้อย ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการค้า รว่มมอืทางเศรษฐกิจ

(2) จดัหาสถานทีส่ าหรับจดักจิกรรม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 1. ค่าเช่าสถานทีเ่พือ่รองรับการจัดกิจกรรม  เช่น  ห้องประชุมในโรงแรม  พร้อมอุปรกรณ์ทีใ่ช้ในการจัด
กิจกรรม  เช่น  เคร่ืองเสียง  ไมโครโฟน  เป็นต้น  จ านวน  2 คร้ังๆละ 100,000 บาท

(3) ออกแบบ  ตกแต่งสถานทีใ่หส้วยงาม  มเีอกลักษณ์และ
 เหมาะสมกบักจิกรรม

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 2. ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานทีใ่ห้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ังๆละ 100,000 บาท

(4) ค่าอาหารวนัและอาหารเยน็ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 3. ค่าอาหารวนัและอาหารเยน็ คนละ 1,0๐๐ บาท  1๐ คน  จ านวน 4 วนั
(5) จดัใหม้ ี นทิรรศการ Display Story จงัหวดั ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - จา้งจดันทิรรศการ Display Story  วถิชีวีติจงัหวดัฯ ในพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่  30 ตารางเมตร  จ านวน

1  คร้ัง ๆ ละ 100,000 บาท เพือ่สร้างภาพลักษณ์และการตระหนกัรู้ในสินค้าและบริการใหเ้ปน็ทีรู้่จกั

รวมกิจกรรมยอ่ยที ่3 760,000.00           

รวมกิจกรรมยอ่ย 1+2+3   เปน็เงนิทัง้สิน้ 2,000,000.00         (สองล้านบาทถ้วน)

 หมายเหต ุ:  ขอถัวจา่ยทัง้รายการ

แบบฟอรรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

กจิกรรมที่ 3 

ทีม่า : ส านกังบประมาณ

หนา้ ๑๖๓



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ......... 

ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา   
กิจกรรมย่อย : จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองโคราช  วงเงิน ๓0,267,๐๐๐  บาท (สามสิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ; ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายไชยนันท์  แสงทอง ตำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา   หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒  ๐๘๙๘ 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด) 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว  ประเทศไทยต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  (The TRAVEL & Tourism  Competitiveness  Index ) 
ไม่ต่ำกว่าอันดับที่  ๓๐ การท่องเที่ยว  ในยุทธศาสตร์ที ่ ๙ การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เน้นการเพิ่มรายได้และพัฒนาพื้นที่  
เชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้  GDP เพิ่มขึ้น  รายได้จากการท่องเที่ยว
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๗๓,๘๙๓ ล้านบาท ( ๓.๔ % ของรายได้ท่องเที่ยวของประเทศ ) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 

จังหวัดนครราชสีมา “โคราช” มีวัฒนธรรมที่งดงามและโดดเด่น  อาทิ  ประวัติศาสตร์ต้นกำเนินอารยธรรมสมัยทราวดี  สมัยลพบุรี 
สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์  อารยธรรมขอมโบราณ ลักษณะทางกายภาพที่ราบสูงโคราช  มรดกภูมิปัญญา  และมีพื้นที่ที่สำคัญหลายแห่ง 
มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่แฝงไปกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของโคราช  เช่น เกษตรกรรม ปุศสัตว์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ดินด่านเกวียน 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก  จะเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีประวัติศา สตร์ 
อารยธรรม ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มากมายและหลากหลาย  จังหวัดต้องดึงเอาจุดเด่นของทรัพยากร
วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตชุมชน  ภายในจังหวัดนครราชสีมา  นำมาพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  หรือพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  และ
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี 
เอกลักษณ์สำคัญ ๆ ของจังหวัด  จากสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมเป็นอย่างมากในการจัดสร้างพิพิธภั ณฑ์โคราช 
ประกอบกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด "ศูนย์การโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค  นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม  
สังคมคุณภาพสูง" 

การส่งเสริมการท่องเที ่ยวเมืองประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอมโบราณ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู ่หลากหลาย และ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ และตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั ้น  จะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมีแหล่งข้อมูลองค์ความรู้  
ทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  จัดทำแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการ  เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” จากเป้าหมาย 
การพัฒนาดังกล่าว  การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริม
ให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและกระจาย
รายได้เข้าสู่ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายและมอบหมาย

กระทรวงวัฒนธรรม  ในการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม งานศิลปวัฒนธรรมเป็นงาน
การเตรียมคน  เตรียมความรู้ เตรียมสถานที่  เพื่อรองรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ  และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ   

หน้า ๑๖๔



ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : จากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าทำให้วัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิต แบบดั้งเดิมที่เป็น รากเหง้า เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกกลืนโดยวิถีวัฒนธรรมใหม่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน  ประชาชน  เด็ก  และเยาวชน  ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  
มรดกทางวัฒนธรรม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิต  มรดกภูมิปัญญาของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขของประชาชนที่มีความหลากหลาย ทางเชื้อชาติ  ศาสนา  ในสังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่น  และเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
สำคัญ  สร้างความตระหนักถึงคุณค่า อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้เกิดพลังร่วมกันอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน  ต่อยอด  และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

๑)  เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ  ทั้งในด้านต้นกำเนิดอารยธรรม  ลักษณะทางกายภาพที่ราบสูงโคราช  วิถีชีวิต
ชุมชน  มหานครแห่งอีสาน(วีดิทัศน์) และของดีโคราช(นิทรรศการหมุนเวียน) 

๒)  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์  วัฒนธรรม  และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ 
๓)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว  และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา  ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ๑  ปี  เริ่มต้นป ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔   สิ้นสุดปี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    

๑. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (อาคารหลังเก่า)  ถนนมหาดไทย    อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 

๑)  เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  และประชาชนทั่วไป 
๒)  พิพิธภัณฑ์โคราช เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านต้นกำเนิดอารยธรรม  ลักษณะทางกายภาพท่ีราบสูงโคราช 

วิถีชีวิตชุมชน  มหานครแห่งอีสาน(วีดิทัศน์) และของดีโคราช(นิทรรศการหมุนเวียน)  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตในมิติต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในจังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคียง 
 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด  ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

      ๒)  จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้ของประชาชนในจังหวัด เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕ 
(๔.๒) ผลผลิต 

๑)  พื้นที่จัดแสดง บริเวณที่  ๑ ต้นกำเนินอารยธรรมสมัยทราวดี  สมัยลพบุรี  สมัยอยุธยา  และสมัยรัตนโกสินทร์ 
๒)  พื้นที่จัดแสดง บริเวณที่  2 ลักษณะทางกายภาพที่ราบสูงโคราช 
๓)  พื้นที่จัดแสดง บริเวณที่  3 วิถีชีวิตชุมชน เช่น เกษตรกรรม ปุศสัตว์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ดินด่านเกวียน ประเพณีและวัฒนธรรม 
๔)  พื้นที่จัดแสดง บริเวณที่  4 มหานครแห่งอีสาน (วีดิทัศน์) 
๕)  พื้นที่จัดแสดง บริเวณที่  5 ของดีโคราช (นิทรรศการหมุนเวียน)  

      (๔.๓) ผลลัพธ์ 
๑)  จำนวนนักท่องเที่ยวมาจังหวัดนครราชสีมา และรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มข้ึน 
๒)  มีพิพิธภัณฑ์โคราช เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านต้นกำเนิดอารยธรรม  ลักษณะทางกายภาพที่ราบสูงโคราช  

วิถีชีวิตชุมชน  มหานครแห่งอีสาน(วีดิทัศน์) และของดีโคราช(นิทรรศการหมุนเวียน) 

✓ 

✓ 

หน้า ๑๖๕



(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
เชิงลบ :   - 

(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมสำคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 

๑. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โคราช   ✓ ✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน  ๓0,267,๐๐๐  บาท (สามสิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)  

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๓0,27๖,๐๐๐.- หน่วย: บาท 
งบดำเนินงาน 

- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

- .-
- .-
- .-
- .-

๓0,267,๐๐๐.- 
- .-
- .-

หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดำเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

✓

หน้า ๑๖๖



(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ  มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๑)  มีแหล่งเรียนรู้  ของจังหวัดนครราชสีมา  สำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

✓ 
✓ 

✓ 

✓

หน้า ๑๖๗



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ผลผลิต :  ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สนามกีฬา รวมท้ังกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา
กิจกรรมย่อย : จัดต้ังพิพิธภัณฑ์เมืองโคราช

๒. งบลงทุน 30,267,000     
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป 30,267,000     
    (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ๑,๐๗๔  ตร.ม.
- งานร้ือถอนผนังก่ออิฐเดิม  ๒๕๐  ตร.ม.
- งานร้ือถอนผนังเบาเดิม  ๔๕๐  ตร.ม.
- งานร้ือถอนฝ่าเพดาน  ๑,๐๗๔  ตร.ม.

- บริเวณท่ี  ๑  ต้นก าเนิดอารยธรรม ๒๔๒  ตร.ม.
- บริเวณท่ี  ๒  ลักษณะทางกายภาพท่ีราบสูงโคราช ๑๕๒  ตร.ม.

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

๑. งานร้ือถอน

๒. งานสถาปัตยกรรม

หน้า ๑๖๘



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

- บริเวณท่ี  ๓  วิถีชีวิตชุมชน  ๕๓๙  งาน
- บริเวณท่ี  ๔  มหานครแห่งอีสาน (พ้ืนท่ีจัดวีดิทัศน์)  ๑  งาน
- บริเวณท่ี  ๕  ของดีโคราช (นิทรรศการหมุนเวียน)  ๑๗๐  ตร.ม.
- บันไดข้ึนชม นิทรรศการช้ันสอง  ๑  งาน

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ๑  งาน
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ  ๑  งาน

- ระบบระบายอากาศ

- 4way ceiling cassette type (15,000 BTU/Hr) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ๘  ชุด
- 4way ceiling cassette type (18,000 BTU/Hr) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ๒๔  ชุด

๓. งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

๔. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ  แบบกระจายลม  ๔  ทิศทาง ชนิดฝังฝ้าเพดาน

หน้า ๑๖๙



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโคราช (Big Data for Korat Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย ตำแหน่ง :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา   

            สถานที่ทำงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒52444 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
   จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของ

ภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพชั้นสูง” และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดจำเป็นต้องมี
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อทำให้จังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับจังหวัด  

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและ  
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ แหล่ งท่องเที ่ยวที ่มนุษย์สร้างขึ ้น รวมไปถึงแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ มีการเดินทางมาทั้งเที่ยว
ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีหลากหลายและครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา แต่ยังขาดปัจจัย
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้
เกิดศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
 ปัจจุบันแนวโน้มเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายมุ่งไปสู่ การเป็นรฐับาล

ดิจิทัล (Digital Thailand ๔.๐) จึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น กรอบแนวทางการดำเนินการ ตาม
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสำคัญ ๔ ข้อ คือ ๑) เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับ
ต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ พาประเทศไปสู่ GDP ที่สูงขึ้น ๒๕% ๒) สร้างโอกาสทาง
สังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล ประชาชนทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๓) 
เตรียมความพร้อมของคนให้มีทักษะการ ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ประชาชนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ และ
เพิ่มกำลังคนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น และ ๔) ปฏิรูปการทำงานภาครัฐ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรง่ใส
ในการบริการภาครัฐ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงเป็นนโยบายให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อน 
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุล ให้การท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย 
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และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ข้อ ๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการใช้เทคโนโลยีในการ  
ทำการตลาดด้วยการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ในการทำการตลาด ได้แก่ การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสรรค์
สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การส่งเสริมการตลาด 
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด เช่น การสนับสนุน การพัฒนาและ
ต่อยอดแอพพลิเคชันที่ส่งเสริมการทำการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ทั้งในด้านการดูแล 
บริหาร และวิเคราะห์สถิติข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อ ๓) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชน และการจัดทำศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการลงทุนต่าง ๆ และการจัดตั้งหน่วย
บริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน การพัฒนาแอพพลิเคชันและการตลาดจะมีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและการจัดเก็บข้อมูล
ความต้องการจากผู้ใช้ เช่น เส้นทางการเดินทาง การรีวิว ภาพถ่าย พิกัด ซึ่งจะเกิดการจัดเก็บทั้งในแง่ความรู้สึก ความต้องการ
ทั้งด้านดีและด้านที่ควรต้องปรับปรุง จะก่อให้เกิดพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดในการจัดทำแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม โดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล (Data) ด้าน
การท่องเที่ยวจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลมาจัดระเบียบ ให้มีรูปแบบโครงสร้างที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วต่อการใช้งานในทุกมิติ 
จึงควรดำเนิน โครงการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนและ
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Thailand ๔.๐) และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพรูปแบบ New Normal   

เร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มาก 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา  ดำเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564       สิ้นสุดปี กันยายน 2565  
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) พื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ประชาชน 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 

1. มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
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2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
3. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
(๔.๒) ผลผลิต 

๑)  มีฐานข้อมูลขอแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องและแม่นยำ 

 (๔.๓) ผลลัพธ์ เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ  

เชิงบวก : 
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
3) มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง
4).ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองที่มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

เชิงลบ : ไม่ม ี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. 
ก.ค. - 
ก.ย. 

โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโคราช  
(Big Data for Korat Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ

สามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่

หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่ม ี...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
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• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
1. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทำข้อมูล/การดำเนินงาน) มีจำกัด
2. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
3. แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยว
4. ข้อจำกัดด้านฤดูกาล
5. ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว และกีฬาสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : มีฐานข้อมูลขอแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกต้องและแม่นย า 
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเท่ียวเมืองโคราช (Big Data for Korat Tourism) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน
๑. งบด าเนินงาน 5,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000,000 โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเท่ียวเมืองโคราช (Big Data for Korat Tourism) 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน
5,000,000    1. ส่วนของแอพพลิเคชันและฐานข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี

1.1. ระบบเก็บข้อมูลการท่องเท่ียวชุมชน ส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้บริหาร 
ประด้วยระบบย่อยดังน้ี
1.1.1. จัดการข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวได้
1.1.2. จัดการข้อมูลกิจกรรมได้
1.1.3. จัดการข้อมูลสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ได้
1.1.4. จัดการข้อมูลการขายสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ได้
1.1.5. จัดการข้อมูลข้อเสนอแนะสถานท่ีท่องเท่ียว/กิจกรรม/สินค้า/บริการ/และ
ผลิตภัณฑ์ได้
1.1.6. จัดการรายงานต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง
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1.2. แอพพลิเคชันแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรม และขายสินค้า 
บริการ และผลิตภัณฑ์
1.2.1. สามารถดูข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวได้
1.2.2. สามารถให้ข้อเสนอแนะสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเคยไปแล้วได้
1.2.3. สามารถดูข้อมูลกิจกรรมได้
1.2.4. สามารถให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมได้
1.2.5. สามารถซ้ือสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ได้
1.2.6. สามารถช าระสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ผ่าน Payment Gateway ได้
1.2.7. สามารถให้ข้อเสนอแนะสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ท่ีเคยซ้ือไปแล้วได้
2. ส่วนของการตลาดเชิงรุก ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
2.1. การสร้างการเรียนรู้ (Awareness)  โดยการท า SEO และใช้ส่ือ Social Media เช่น
Facebook หรือ Line หรือ YouTube หรือ Instagram เป็นต้น
2.2. การค้นพบ (Discovery) การสร้างเน้ือหา (Content) ของการท่องเท่ียว หรือ
กิจกรรม หรือ สินค้า หรือ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์
2.3. การพิจารณา (Consideration) การสร้างเน้ือหา (Content) เชิงลึกของการ
ท่องเท่ียว
หรือ กิจกรรม หรือ สินค้า หรือ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์
2.4. การสานสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) การส่งข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น
การรับประกันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือ ประสบการณ์จากลูกค้าอ่ืน ๆ
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2.5. จัดท าตัวอย่างเน้ือหา (Content) ประกอบด้วย ๑) การท่องเท่ียวในจังหวัด
นครราชสีมา
จ านวน ๒ สถานท่ี ๒) สินค้าของจังหวัดนครราชสีมาจ านวน ๒ ช้ิน และ 
๓) บริการในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน ๒ บริการ แต่ละตัวอย่างเน้ือหา (Content) 
ประกอบด้วยวิดีโอจ านวน ๑ วิดีโอ โดยระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๒ นาที 
และรูปภาพจ านวน ๑๐ รูปภาพ
2.6. ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์จ านวน 10,000 คน มีการถูกใจ
ในส่ือทุกช่องทางจ านวน 1,000 คน และการสนทนามายังผู้ดูแลระบบจ านวน 100 คน
3. ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เหมืองข้อมูลและการตัดสินใจอัจฉริยะ

3.1. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining) โดยวิเคราะห์ความคิดเห็น
จากการรีวิวสินค้า บริการ แหล่งท่องเท่ียว จัดเป็นเชิงบวกและเชิงลบ เช่น 
“น้ าตกสวยมากคะ วิวดี และมีขยะ” ความคิดเห็นโดยรวมน้ันจัดเป็นบวก
3.2. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining) แบบคุณลักษณะ 
โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการรีวิวแหล่งท่องเท่ียว หรือ กิจกรรม หรือ สินค้า 
หรือ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ จัดเป็นเชิงบวกและเชิงลบเจาะลึกรายคุณลักษณะ 
เช่น “น้ าตกสวยมากคะ วิวดี และมีขยะ” ความคิดเห็นโดยรวมน้ันจัดเป็นบวก 
แต่หากวิเคราะห์จะพบว่า “ขยะ” น้ันมีความคิดเห็นเป็นลบ ควรแก่การแก้ไข
3.3. พยากรณ์ปริมาณนักท่องเท่ียวรายเดือนและรายปี
3.4. การจัดตารางการท่องเท่ียวอัจฉริยะ โดยสามารถสร้างตารางการท่องเท่ียวให้กับ
นักท่องเท่ียวได้อัตโนมัติ 
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3.5. การสร้างเหมืองความสัมพันธ์ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้า
ท่ีจ าหน่าย และสามารถแนะน าสินค้าหรือแหล่งท่องเท่ียวได้ เช่น 
ปกติแล้วคนซ้ือผ้าไหม มักจะซ้ือเส้ือผ้าฝ้ายด้วย เม่ือมีคนส่ังซ้ือผ้าไหม
แล้วระบบจะแนะน าร้านเส้ือผ้าฝ้ายให้กับลูกค้าทันที
3.6. การสร้างระบบน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟเพ่ือให้สามารถ
ใช้ในการสรุปและประกอบการตัดสินใจได้ เช่น สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียว
เดินทางไปมากท่ีสุด และพิกัด Plot ลงในแผนท่ี พร้อมปริมาณ

4. ส่วนของอุปกรณ์ (Hardware)
4.1. เคร่ืองแม่ข่าย จ านวน 1 เคร่ือง ท่ีรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะ
4.2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก จ านวน 1 เคร่ือง สถาปัตยกรรมแบบ SAN Storage

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
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 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเพื่อสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
วงเงิน 705,000 (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย  ตำแหน่ง :  ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ทำงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 4425 2444 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาตแิผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสูงในการนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็น

จังหวัดที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศเป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน ที่ก่อให้เกิดชุมชนท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และ
เป็นที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม  
ด้านบุคลากรในพื้นที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะต้อนรับ การช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพื ่อเป็นการบริการนักท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในพื้นที ่ในการรักษาดูแล 
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นน่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น    

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

 จังหวัดนครราชสีมา ยังขาดแคลนและมีความต้องการกำลังเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะ    
ยังไม่เพียงพอ โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในท้องที่นั้น ๆ จะช่วยแบ่งเบาภาระและเป็นการช่วยส่งเสริมในการ 
รักถิ่นฐานบ้านเกิด การอนุรักษ์และหวงแหน รวมไปถึงการเป็นเจ้าบานที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพื ่อเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจการท่องเที ่ยวทำเกิดกิจกรรมและรายได้สู ่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที ่ดีด้าน 
การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวในวิถีใหม่ (New Normal) 

เร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มาก 

(๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการและการอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริการและ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
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 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม     โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖4  สิ้นสุดปี มิถุนายน ๒๕๖5 
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) 
        พื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครในพื้นที่  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. เพิ ่มประสิทธิภาพในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 
2. มีการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

 เชิงคุณภาพ เพิ ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที ่ยว  โดยเพิ ่มด้านการรักษาความปลอดภัย 
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 

(๔.๒) ผลผลิต 
๑) จำนวนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
๒) กิจกรรมเพือ่สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 

(๔.๓) ผลลัพธ์ มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ  

เชิงบวก : 
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒) มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบ้ืองต้นได้ 

เชิงลบ : ไม่มี 

(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 705,000 (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
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(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

นครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา  ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
1. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทำข้อมูล/การดำเนินงาน) มีจำกัด
2. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไมห่ลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด นครราชสีมา

แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ผลผลิต : จ านวนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและบริการ

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย

กิจกรรมย่อย : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเพ่ือสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเท่ียว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสามัครฯ จ านวน 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย 50 คน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 705,000        จัดอบรม 3 วัน 2 คืน 

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 187,200        กลุ่มเป้าหมาย เป็นเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว

ของจังหวัดนครราชสีมา

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

  (๓) ค่าเช่าบ้าน

  (๔) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 24,000      วิทยากรภาครัฐ จ านวน 20 ช่ัวโมง/คร้ัง

19,200      วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 8 ช่ัวโมง/คร้ัง

144,000    วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ จ านวน 10 คน/คร้ัง

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 507,800        

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 150,000    ค่าท่ีพักของผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน คนละ 2 คืน คืนละ 750 บาท

30,000      ค่าท่ีพักของวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ จ านวน 10 คน คนละ 2 คืน คืนละ 750 บาท

8,000        ค่าพาหนะเหมาจ่ายวิทยากรจ านวน 8 คน

20,000      ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน จ านวน 2 คร้ัง 

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000      ค่าจ้างจัดท าคู่มือการสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 500 เล่ม เล่มละ 100 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 36,000      ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร จ านวน 60 คน คนละ 6 ม้ือ ม้ือละ 50 บาท

180,000    ค่าอาหาร จัดไม่ครบทุกม้ือส าหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร จ านวน 60 คน 
คนละ 3 วัน วันละ 500 บาท

26,800      ค่ารถโดยสาร (รถบัส)+ค่าน้ ามัน (ส าหรับการจัดอบรมคร้ังท่ี 2)

7,000        ค่าเอกสารประกอบการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 ชุด

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000          10,000      ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน/คร้ัง

* ทกุรายการสามารถถวัจา่ยได้

หน ้า ๑๘๒



(๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดบัควำมส ำคัญ........... 

แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐำนโครงกำรของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด (ระดบักจิกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร  : โครงการพฒันาด้านการทอ่งเที่ยวและบริการ 
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ  
วงเงิน 4,000,000 บำท (สีล่้ำนบำทบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงำน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย  ต าแหน่ง :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

  สถานที่ท างาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔25 2444 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” ซ่ึงจังหวัดนครราชสีมา ได้ตอบสนองนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2564 – 2565) ก าหนดว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาทั้งเที่ยวตลอดทั้งปี อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้
เกิดรายได้กระจายอย่างทั่วถึง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ได้รับให้เป็นเมือง Sport City ซ่ึงมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาภายในจังหวัดหลากหลาย
ประเภทกีฬา สามารถด าเนินการได้ทุกพื้นที่ของจังหวัด รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีมาตรฐานในการรองรับผู้สนใจ
ด้านกีฬาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การจัดกิจกรรมในจังหวัดจึงมีความจ าเป็น 
และมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น เกิดความร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็น
แรงกระตุ้นส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้ย่ังยืน  

เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : มำก 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการทอ่งเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมา

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
  โครงการเดิม     โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
  พัฒนา    ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม ๒๕๖4 สิ้นสุดปี กันยำยน ๒๕๖5 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) พื้นที่ภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและประชาชน เครือข่ายด้านกีฬา นักกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทย 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

หน้า ๑๘๓



(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมำณ 
1. ผู้ประกอบการด้านอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น   2. มีเครือข่ายด้านการกีฬาและนันทนาการของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภำพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนในจังหวัด

(๔.๒) ผลผลิต 
๑) รายไดข้องผู้ประกอบการเพิ่มขึน้   ๒) กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียว 

(๔.๓) ผลลัพธ์ เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา 
(๔.๔) ผลกระทบ 

เชิงบวก : 
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่
ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 
ส่งเสริมและพฒันากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลศิ 

     

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา  
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 4,093,600 (สี่ล้ำนเก้ำหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 

(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ด าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ

ก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เคร่ืองมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 

หน้า ๑๘๔



๓ 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา  ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร : 
1. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดท าข้อมูล/การด าเนินงาน) มีจ ากัด

หน้า ๑๘๕



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั นครราชสมีา
แผนงาน : สง่เสรมิและพัฒนาระบบบรหิารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่วละกีฬาสูม่าตรฐานสากล
ผลผลติ : เกิดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือกระตุน้การทอ่งเทีย่ว
โครงการ : พัฒนาศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วและบรกิาร
กิจกรรมหลกั : การสง่เสรมิและพัฒนาสนิค้าและบรกิาร ดา้นการทอ่งเทีย่ว กีฬา และเครอืขา่ย
กิจกรรมยอ่ย : สง่เสรมิและพัฒนากีฬาวอลเลยบ์อลจงัหวดันครราชสมีาสูค่วามเปน็เลศิ
๑. งบด าเนินงาน 1,000,000 4,093,600        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
      1.1.1 ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,008,000        

105,000       ค่าตอบแทนวทิยากรกิจกรรมที ่1 (จ านวน 5 คน/5 ชั่วโมง/600 บาท/7 รุ่น) 
315,000       ค่าตอบแทนวทิยากรกิจกรรมที ่2 (จ านวน 3 คน/25 ชั่วโมง/600 บาท/7 รุ่น)
588,000       ค่าตอบแทนวทิยากรกิจกรรมที ่3 (จ านวน 2 คน/70 ชั่วโมง/600 บาท/7 รุ่น)

      1.1.2 ค่าใชส้อย 2,963,100        
350,000       ค่าอาหารกิจกรรมที ่1 (ไม่ครบมือ้) (จ านวน 250 คน/1 มือ้/200 บาท/7 รุ่น)
756,000       ค่าอาหารกิจกรรมที ่2 (ไม่ครบมือ้) (จ านวน 135 คน/4 มือ้/200 บาท/7 รุ่น)
350,000       ค่าอาหารกิจกรรมที ่3 (ไม่ครบมือ้) (จ านวน 50 คน/5 มือ้/200 บาท/7 รุ่น)
875,000       ค่าอาหารกิจกรรมที ่3 (ครบมือ้) (จ านวน 50 คน/5 มือ้/500 บาท/7 รุ่น)
122,500       ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมกิจกรรมที ่1 (จ านวน 250 คน/2 มือ้/35 บาท/7 รุ่น)
264,600       ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมกิจกรรมที ่2 (จ านวน 135 คน/8 มือ้/35 บาท/7 รุ่น)
245,000       ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมกิจกรรมที ่3 (จ านวน 50 คน/20 มือ้/35 บาท/7 รุ่น)

      1.1.3 ค่าวสัดุ 122,500 
122,500       ค่าเอกสารผู้เขา้อบรมจ านวน 7 คร้ังๆ ละ 250 คนๆ 70 บาท

*ทกุรายการสามารถถวัจา่ยได้

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวัดและกลุม่จังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน 
   กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็
 ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่จังหวัดก่อน
 ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเทา่น้ัน 

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

หนา้ ๑๗๑

หน้า ๑๘๖



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดบักิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ล ำดับควำมส ำคญั......
ชื่อโครงการ  : พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและกีฬา 
กิจกรรมหลกั  : การส่งเสรมิและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเท่ียว กีฬาและเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) จังหวัดนครราชสีมา 
วงเงิน  10,000,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) 

๑) ยกระดับศักยภำพในหลำยมิติ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับกำรท่องเที่ยวท่ีหลำกหลำยเช่ือมต่อภำคและภูมภิำค  
แผนงาน : เสริมสร้ำงและพัฒนำสินค้ำ และบริกำรเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ และส ำนักส่งเสรมิกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

หรือ สสปน. (TCEB) 
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา    ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย นม. 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3129 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
      (๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตรช์ำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนำภำค 

แผนพัฒนำจังหวัด / กลุม่จังหวัด) 
จังหวัดนครรำชสีมำ ได้มีหนังสือแสดงควำมประสงค์เสนอตัวและขอรับกำรสนับสนุนกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน   

พืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) ต่อส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. (TCEB)  
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรประมูลสิทธิ์งำนเข้ำมำจัดในประเทศไทย  เนื่องจำกจังหวัดนครรำชสีมำมีศักยภำพด้ำนพื้นที่ 
และควำมพร้อมในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรคมนำคมขนส่งเพื่อเช่ือมโยงในระดับภูมิภำค สถำนที่ในกำรจัด
ประชุมสัมมนำขนำดใหญ่ รวมถึงบริกำรด้ำนที่พักที่ได้มำตรฐำน เพื่อยกระดับเมืองมุ่งสู่  Korat Smart City , Korat MICE City , 
และรองรับกำรจัดตั้ง ท่ำเรือบก (Dry Port)  เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ของภูมิภำค ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดนครรำชสีมำ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ประกอบกับวิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ก ำหนดให้มีประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ ซึ่งจะส่งเสริมให้จังหวัดนครรำชสีมำ มุ่งสู่        
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม ให้เป็นศูนย์กลำงและผู้น ำของภูมิภำค เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหภำคและ
กระจำยรำยได้ลงสู่ชุมชน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และยกระดับจังหวัดนครรำชสีมำให้อยู่ในระดับเวทีนำนำชำติ 

จังหวัดนครรำชสีมำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะท ำงำนประมูลสิทธิ์เป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรม   
พืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำร     
จัดงำนขนำดใหญ่ในระดับโลก ส่งผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงครบวงจร  ทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน  แหล่งน้ ำขนำดใหญ่เพื่อใช้ในกำร   
จัดงำนและแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำและภัยแล้งในพื้นที่และพื้นที่อ ำเภอใกล้เคียงตั้งแต่เริ่มโครงกำรและยั่งยืนไปในระยะยำว 
กำรวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่ 10 ปี สร้ำงกำรลงทุน  ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน  สร้ำงและกระจำยรำยได้ในพื้นที่ กำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ รวมถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์         
ในอนำคต  เพื่อให้เกิดกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
กำรเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก เป็นกำรน ำเสนอควำมหลำกหลำยทำงพืชพันธุ์ 

งำนแสดงพันธุ์ไม้นำนำชนิด วิทยำกำร เทคโนโลยีพืชสวนท่ีทันสมัย กำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนเกษตรและพืชสวน
รวมทั้งศิลปะกำรแสดงและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับนำนำประเทศ รวมถึงประโยชน์ต่อกำรท่องเที่ยว กำรจัดงำน
มหกรรมพืชสวนโลกจะมีส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม และด้ำนกำรท่องเที่ยว หำกมีกำรจัดงำนขึ้น          
ในประเทศไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชน  ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภำค และระดับประเทศ  ในกำ รยื่นประมูลสิทธิ์      
เป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครรำชสีมำต้องน ำเสนอข้อมูลควำมพรอ้มของเมืองในกำร
เป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรมพืชสวนโลกต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม และต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติยื่นประมูลสิทธิ์
ต่อสมำคมพืชสวนระหว่ำงประเทศ (International Association of Horticultural Producers-AIPH) และองค์กำรนิทรรศกำร
นำนำชำติ (Bureau of International Expositions – BIE)   

หน้า ๑๘๗



ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)
เพื่อให้กำรจัดเตรียมข้อมูลของเมือง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จังหวัดนครรำชสีมำจึงได้จัดท ำโครงกำร   

เตรียมควำมพร้อมกำรเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อให้ได้ข้อมูล  
ที่ครบถ้วนประกอบกำรน ำเสนอควำมพร้อมของเมือง เพื่อยื่นประมูลสิทธิ์ต่อสมำคมพืชสวนระหว่ำงประเทศ (International 
Association of Horticultural Producers-AIPH) และองค์กำรนิทรรศกำรนำนำชำติ (Bureau of International Expositions – 
BIE) ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

(๒)  ข้อมลูทั่วไปของโครงการ 
 (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันทำงเศรษฐกิจของจังหวัดนครรำชสีมำและประเทศไทยรวมไปถงึกระจำย
ควำมเจรญิ และลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรพัฒนำพ้ืนท่ีตอนเหนือจงัหวัดนครรำชสีมำและจังหวัดขอนแก่นตอนล่ำง 

๒) เพื่อจัดให้เกิดกำรแลกเปลีย่นควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนพืชสวนและกำรเกษตรกับนำนำประเทศที่มำ
ร่วมงำน และส่งเสริมให้เกดิกำรขยำยตลำดสินค้ำกำรเกษตรให้กว้ำงขวำงยิ่งข้ึน  

๓) สำมำรถยื่นประมูลสิทธ์ิกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) ได้ส ำเร็จ 
 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
   โครงกำรเดมิ        โครงกำรใหม่ 

 (๒.๓) ประเภทของโครงการ 
   พัฒนำ        ด ำเนินกำรปกต ิ

 (๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ....1....ปี   เริ่มต้นปี 1 ตุลำคม 2564  สิ้นสดุปี 30 กันยำยน 2565 
 (๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) 

พื้นที่ป่ำสำธำรณประโยชน์โคกหนองรังกำ ต ำบลเทพำลยั อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน 2,4๘๖ ไร ่

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 

1) ภำครัฐ ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ ส ำนักงำนจังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. (TCEB)  อ ำเภอคง  เทศบำลต ำบลเทพำลัย  ส ำนักงำนที่ดินจังหวัด  สถำนีพัฒนำที่ดิน  ส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด  ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 
สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย   

๒) สถำบันกำรศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ และเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำในจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓) ภำคประชำชน ได้แก่ ประชำชน ในพื้นที่ 

 (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
๑) ภำคเอกชน ได้แก่ โรงแรม ที่พัก ร้ำนอำหำร สถำนที่ประชุมและสถำนที่จัดงำน บริษัทรับจัดงำน 

บริษัทโลจิสติกส์ หอกำรค้ำจังหวัด สภำอุตสำหกรรมจังหวัด สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ห้ำงสรรพสินค้ำ สมำคม ชมรม    
ทำงธุรกิจจังหวัดนครรำชสีมำและจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒) ภำคประชำชน ได้แก่ ประชำชน ในพื้นที ่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
 (๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
๑) จังหวัดนครรำชสีมำ สำมำรถจัดเตรียมข้อมูลของเมือง และเอกสำรรูปเล่ม ข้อมูล Presentation และ เอกสำร

ประกอบอ่ืนๆ ท่ีส ำคัญ ในกำรน ำเสนอควำมพร้อมกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029)  เพื่อกำรยื่นประมูล
สิทธ์ิกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) 

2) ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้  กำรสร้ำงงำน  กำรลงทุนในพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น  เกิดนวัตกรรมกำรต่อยอดองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ ในพ้ืนท่ี ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของตนเองได้ 

3) จังหวัดนครรำชสีมำมีควำมพร้อมในกำรยื่นประมูลสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572
(ค.ศ.2029) ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 
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 (๔.๒) ผลผลิต 
๑) เอกสำรรูปเล่ม ข้อมูล Presentation และ เอกสำรประกอบอื่นๆ ที่ส ำคัญ ในกำรน ำเสนอควำมพร้อม    

กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029)  เพื่อกำรยื่นประมูลสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 
(ค.ศ.2029) 

๒) แผนพัฒนำพื้นที่จัดงำนทั้งกำอนและหลังกำรจัดงำน  เพื่อในกำรน ำเสนอควำมพร้อมกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน   
พืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029)  เพื่อกำรยื่นประมูลสิทธ์ิกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) 

 (๔.๓) ผลลัพธ์ : 
๑) เกิดกำรเรียนรู้  กำรสร้ำงงำน  กำรลงทุนในพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น  เกิดนวัตกรรมกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ 

ในพื้นที่ ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของตนเองได้ 
๒) จังหวัดนครรำชสีมำมีควำมพร้อมในกำรยื่นประมูลสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 

(ค.ศ.2029) ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 
 (๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : กำรกระจำยควำมเจรญิ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษำค้นคว้ำวิจัย และ
ศูนย์กลำงกำรท ำธุรกิจแห่งใหม่ของภูมิภำค   

เชิงลบ :  -ไม่มี- 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
      (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมทีจ่ะท ำภำยใตโ้ครงกำรที่จังหวัด/กลุม่จังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงใน

ช่องระยะเวลำทีจ่ะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
64 

ม.ค.-มี.ค. 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค.-ก.ย. 
65 

จัดจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินโครงการเชิง
พ้ืนที่ 

-จัดท าข้อมูลเตรียมความพรอ้มมุ่งเน้นค้นหำจดุเด่น
และอัตลักษณ์ทีส่ ำคัญของจังหวัด 

-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดหลัก (Theme) ในการ
จัดงาน  โมเดลกำรจัดงำน  และกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่  ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

-จัดท าข้อมูลประโยชน์ของการจัดงานที่ยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน  เมือง ชุมชน และพื้นท่ีรอบด้ำน 
จังหวัดใกล้เคียงภมูิภำคและประเทศจะไดร้ับ   

-การจัดท าแผนสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน
(Community Engagement Plan) 

-แผนการใช้พ้ืนที่ภายหลังการจัดงาน (Post used
/Legacy Planning)  กำรน ำเสนอแนวคิดกำรจัดงำน (Theme) 
ที่เหมำะกับ DNA ของจังหวัดและสำมำรถสรำ้งแรงบันดำลใจใน
ระดับโลก ท ำให้เกิดกำรจดจ ำภำพลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงำม
ของจังหวัดนครรำชสีมำและประเทศไทย  โดยแนวคดิที่จะจดั
งำนจะต้องแตกต่ำงและโดดเด่นกว่ำงำนต่ำงๆ ท่ีผ่ำนมำ รวมทั้ง
ผู้มีส่วนไดเ้สียในกำรเป็นเจ้ำภำพกำรจัดงำน 

   

(๖) วิธีการด าเนินงาน    ด ำเนินกำรเอง    จ้ำงเหมำ 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมลูตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 

หน้า ๑๘๙



 (๘) ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรไม่ใช่ภำรกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ต้องมีเหตผุลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๙) ความพร้อมของโครงการ 

(๙.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต 

ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

อยูในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นท่ีด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง 
จัดเตรียมพื้นท่ี หรือก ำลังแก้ไขปญัหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรยีมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 

อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคดัเลือกพื้นที่ด ำเนินกำร 

(๙.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน 
มี และสมบูรณ ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................................ 

มีแต่ยังไม่สมบรูณ ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ........................................................................... 

ไม่ม ี

(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 

๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั้งหมด  บำงส่วน  
ไม่มี
ประสบกำรณ ์

๏ เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม 
 ไม่ม ีต้องจัดหำเพิ่มเติม 

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณส์ูง 

 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 

 ไม่มีประสบกำรณ ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแหง่ชำติแล้ว 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 

ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

 (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

หน้า ๑๙๐



หลังจำกงำนมหกรรมพืชสวนโลกสิ้นสุดลง  กำรใช้งำนพื้นที่จัดงำนจะถูกเช่ือมต่อกับพื้นที่เหลือของโครงกำรอีก 2 ด้ำน 
รวมพื้นที่ทั้งโครงกำร  2,486-3-58 ไร่  พื้นที่โครงกำรจะมีกำรใช้งำนครบวงจรในห่วงโซ่เกษตรอุตสำหกรรม พืชสวน 
ให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนได้เข้ำมำใช้งำน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดนวัตกรรมร่วมกัน  รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเรียนรู้ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ จะมีกำรพัฒนำพื้นที่เป็นแคมปัสของมหำวิทยำลัย และพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจกำรเกษตร
และพืชสวน  ส่วนพ้ืนท่ีกำรจัดงำนจะมีกำรเก็บพื้นที่ในส่วนของสวนนำนำชำติและสวนควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติและ
นวัตกรรมกำรเกษตรไว้เป็นส่วนถำวร  และเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนอำคำรนิทรรศกำรเป็นศูนย์วิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในอนำคต  ส่วนพ้ืนท่ีในโซนไทยจะเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำพืช
สวนและกำรเกษตรให้เช่ำแก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และมหำวิทยำลัยได้ใช้งำน และพื้นที่ป่ำจะคงเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติไว้ตำมเดิม เพื่อให้ชุมชนได้เข้ำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันและร่วมกันดูแลรักษำต่อไป 

       (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อจ ากัด :  

 ..............ไมม่.ี................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
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งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเก่ียวกับ 10,000,000   
แหล่งท่องเท่ียวให้มูลค่าเพ่ิมข้ึน

โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเท่ียว กีฬาและเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) จังหวัดนครราชสีมา
1. งบด าเนินงาน #REF!
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1.1.2 ค่าใช้สอย 10,000,000 

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000,000   ค่าจ้างเหมาท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการด าเนินโครงการเชิงพ้ืนท่ี
1. จัดท าข้อมูลเตรียมความพร้อมมุ่งเน้นค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของจังหวัด
2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงาน  โมเดลการจัดงาน
และการวางผังการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี  ผังเมืองท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการด าเนินโครงการฯ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท

งบประมาณ

หนา้ ๑๗๑หนา้ ๑๗๑
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งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

3. จัดท าข้อมูลประโยชน์ของการจัดงานท่ียกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เมือง ชุมชน และพ้ืนท่ีรอบด้าน จังหวัดใกล้เคียงภูมิภาคและประเทศจะได้รับ
4. การจัดท าแผนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement Plan)
5. แผนการใช้พ้ืนท่ีภายหลังการจัดงาน (Post used /Legacy Planning)
การน าเสนอแนวคิดการจัดงาน (Theme) ท่ีเหมาะกับ DNA ของจังหวัดและสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจในระดับโลก ท าให้เกิดการจดจ าภาพลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย  โดยแนวคิดท่ีจะจัดงานจะต้องแตกต่างและ
โดดเด่นกว่างานต่าง ๆ ท่ีผ่านมา รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

หนา้ ๑๗๑

หน้า ๑๙๓



๑ 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐำนโครงกำรของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร  :  โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย :  ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art city)        
วงเงิน   12,149,500  บำท (สิบสองล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงำน  เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายไชยนันท์  แสงทอง ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  

       สถานท่ีติดต่อ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒  ๐๘๙๘ 
(๑)  หลักกำรและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด) 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว  ประเทศไทยต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ า
กว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  (The TRAVEL & Tourism  Competitiveness  Index ) ไม่ต่ า
กว่าอันดับที่  ๓๐ การท่องเที่ยว  ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เน้นการเพิ่มรายได้และพัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ  โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้  GDP เพิ่มขึ้น  รายได้จากการท่องเที่ยวของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๗๓,๘๙๓ ล้านบาท ( ๓.๔ % ของรายได้ท่องเที่ยวของประเทศ ) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศเมืองศิลปะของประเทศ  ๓  แห่ง  คือ  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดกระบี่  
โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  มีความเช่ือมโยงกับจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์  ด้าน
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของเส้นทางอารยธรรมขอม  มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลาย และมีคุณค่าการน าศิลปะ วัฒนธรรมที่มีอยู่
มากมาย  มาต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดรายได้ด้วยมิติของการน าของเก่าที่มีคุณค่ามาผสมผสานด้วยความร่วมสมัยด้วยการสร้างสรรค์ผลงานการ
ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๙  สาขา ได้แก่  ทัศนศิลป์  ศิลปะการแสดง  วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ 
ดนตรีและการขับร้อง การออกแบบเครื่องแต่งกาย  การขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัยเช่ือมโยงการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  จัดท าแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการ  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” จากเป้าหมายการพัฒนา
ดังกล่าว  การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่จังหวัด  มาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและประเทศ  

หน้า ๑๙๔



๒ 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายและมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรม  ในการใช้มิติ

ทางศิลปวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม งานศิลปวัฒนธรรมเป็นงานการเตรียมคน  เตรียมความรู้  
เตรียมสถานที่  เพื่อรองรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อก ระตุ้นการ
สร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ  และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ   

จังหวัดนครราชสีมา “โคราช” มีวัฒนธรรมที่งดงามและโดดเด่น  อาทิ  เพลงโคราช และมีพื้นที่ที่ส าคัญหลายแห่ง  มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่แฝงไปกับวัฒนธรรมของโคราช  เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก เพราะมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  มีศิลปินเป็นจ านวนมาก ไม่
ว่าจะเป็น  ศิลปินเด็ก  ศิลปินผู้ใหญ่  ศิลปินชาวไทย หรือศิลปินชาวต่างชาติ  จะเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีศิลปะ  และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่มากมายและหลากหลาย  จังหวัดต้องดึงเอาจุดเด่นของทรัพยากรทางวัฒนธรรม  ศิลปะ  ภายในจังหวัดนครราชสีมา  น ามาพัฒนา
ให้เป็นหอศิลป์  ศูนย์การเรียนรู้  หรือพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  และเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครรา ชสีมาด้วย
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  จากสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมเป็นอย่างมากในการผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว  และศิลปวัฒนธรรม   

นอกจากนี้  ยังได้การสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด  หน่วยงาน  ส่วนราชการ  และเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันผลักดันให้เมือง
โคราชเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม  ด้วยปัจจัยส าคัญ  คือ ๑)  พื้นที่และคน เนื่องจากก าลังคนเป็นสิ่งส าคัญ  การร่วมมือร่วม
ใจของชาวโคราชทั้ง  ๓๒  อ าเภอ  และมีการรวมพี่น้องภาคอีสานที่ผูกเช่ือมกับอีก  ๒๐  จังหวัด  ๒)  คนโคราชมีความกระตือรือร้น  มีความ
สามัคคีที่จะขับเคลื่อนทุกงานให้โคราชมีการพัฒนาที่ก้าวไกลให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปะ  ๓)  โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยว และ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนและการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : 
การส่งเสริมและพัฒนาเมืองโคราชเป็นเมืองศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลาย และ

ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น  จะเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
สอดรับกับการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองศิลปะ  ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand 
biennale ครั้งท่ี ๑ ณ จังหวัดกระบี่ ประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง และครั้งท่ี ๒ คณะกรรมการได้มีมติพิจารณาคัดเลือกจังหวัดนครราชสีมา เป็น
สถานท่ีจัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand biennale, Korat ๒๐๒๐) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ จะเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพพจน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น  นับเป็น
โอกาสของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เปิดประตูบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ GDP ของจังหวัดเพิ่มขึ้น ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ ด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  มีความสุขในงานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมองด้วยตา  ฟังเสียง  อันไพเราะ และ
สัมผัสงานศิลป์ ส่งต่อด้วยขาย สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  : 

๑)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้  ส าหรับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  สร้างจิตส านึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง  มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน  

๒) เพื่อส่งเสริมการน าผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม  สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๓) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 
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๔) เพื่อสร้างรายได้จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม การใช้มิติทางศิลปะสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว    
ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ 

 (๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ๑  ปี  เร่ิมต้นปี  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๔   สิ้นสุดปี  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) 

๑.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / ลานอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี  สวนสรุนารี  ถนนรอบคูเมืองโคราช  ถนนจอมพล  
ถนนราชด าเนิน  และอื่น ๆ  ในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 

๒. สวนสัตว์นครราชสีมา   
๓. สถาบันทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดนครราชสมีา 
๔. สถานท่ีเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๕. ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา 
๖. ลานกิจกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
๗. สถานท่ีเอกชน  

(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

๑) ศิลปินเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ ศิลปินสาขาดนตรีและการแสดง  สาขา
ทัศนศิลป์  สาขาการออกแบบ  สาขาภาพยนตร์  สาขาสถาปัตยกรรม  สาขาวรรณศิลป์ อ่ืน ๆ 

๒) พื้นทีศ่ิลปะ  หอศิลป์  แกลลอรี่ และเครือข่ายศิลปินในจังหวัดนคราชสีมาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และองค์กร
ด้านศิลปวัฒนธรรมของภาครัฐและเอกชน 

๓) เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นิสิตนักศึกษา  นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปที่เข้าร่วมงาน 
๔) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในชุมชนคุณธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ชุมชนท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

 (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในจังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคียง 
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 

(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 
ตัวชี้วัด  ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

        ๒) รายได้ของประชาชนในจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 
(๔.๒) ผลผลิต 

๑) จัดงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช จ านวน ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน 
๒) จัดอบรมใหค้วามรู้การท าหุ่นฟาง 
๓) ประกวดประติมากรรมร่วมสมยัหุ่นฟาง 
๔) จัดงานเทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๐๒๒ จ านวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 
5) การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติภายในประเทศและต่างประเทศ
6) จัดงานเทศกาล Korat Street Art ๒๐๒๒ จ านวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท
7) จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น
8) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน จากเยาวชนและศิลปินคนโคราช
9) จัดกิจกรรม work shop ทางศิลปะ

๑0)  การประกวดหนังสั้น และการเสวนา

 โครงการเดิม 
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  ๑1)  จัดตลาดนัดศิลปะ และการแสดงโชว์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
  ๑2)  ผลงานประติมากรรมถาวร ได้รับการปรับปรุงและดูแลรักษา จ านวน 6 ช้ิน  
  ๑3)  จัดกิจกรรมเทศกาลสีน้ าโลก จ านวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

 ๑4)  การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art city) จ้างบุคคลภายนอก จ านวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๘ เดือน 
(๔.๓) ผลลัพธ์ 

๑) จ านวนนักท่องเที่ยวมาจังหวัดนครราชสีมา และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน     
ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศไทย 

๒) ศิลปินและองค์กรด้านศิลปะไทยได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เชิงลบ :  - 

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเร่ิมด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 

๑. งำนเทศกำลหุ่นฟำงโครำช 
  ๑.๑  การบริหารจดัการโครงการ   



ประชุมคณะท างาน เตรียมการ  วางแผนการ
ท างาน สรุปและรายงานผล 
  ๑.๒ จัดงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช จ านวน 
๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

- จัดอบรมให้ความรู้
- การประกวด ประติมากรรมร่วมสมัย

ด้วยวัสดุจากฟาง 
  ๒. งำนเทศกำลโครำชศิลปะและวัฒนธรรม
นำนำชำติ ๒๐๒๒ 
๑.๑  การบริหารจัดการโครงการ  
ประชุมคณะท างาน เตรียมการ  วางแผนการ
ท างาน สรุปและรายงานผล 

- จัดงานเทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ ๒๐๒๒ จ านวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

- การแสดงศิลปะวัฒนธรรมภายในประเทศ
และต่างประเทศ การศึกษาดูงานกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม นิทรรศการ 



หน ้า ๑๙๗



กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเร่ิมด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 

  ๓.งำนเทศกำล Korat street Art ๒๐๒๒ 
     ๒.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประขุม
คณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน สรุป
และรายงานผล   

- จัดงานเทศกาล Korat street Art ๒๐๒๒
จ านวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

- การแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน
ท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ผลงาน 

- จัดท าสูจิบัตรแสดงผลงาน ไม่น้อยกว่า
๒๕๐ เล่ม 

- จัดกิจกรรมดนตรีในสวนจากเยาวชน
และศิลปินคนโคราช ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ  

- จัดกิจกรรม Korat dance
- จัดกิจกรรม work shop  ทางศิลปะ

- ประกวดหนังสั้นและการเสวนา
- จัดตลาดนัดศิลปะ และการแสดงโชว์

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 



  ๔. กำรสร้ำงกำรรับรู้และบ ำรุงรักษำงำน
ศิลปะเพ่ือกำรท่องเท่ียวโครำชเมืองศิลปะ 

- กิจกรรมอบรม สร้างการรบัรู้เกี่ยวกับ
งานศิลปะให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
จ านวน ๖ วัน 

- การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม งานศิลปะที่
ช ารุดเสยีหาย ให้เรียบร้อย สวยงาม จ านวน ๖ 
ผลงาน 

   

  ๕. เทศกำลสีน้ ำโลก 
- กิ จ ก ร ร ม จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

สร้างสรรค์งานศิลป์ ๑  ครั้ง เป้าหมาย ๑๐๐ คน 
จ านวน ๒ วัน 

- จัดแสดงผลงานสีน้ า  Watercolor
Festival  จ านวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 
ช้ินงาน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศิลปะสีน้ า
ระหว่างประเทศ จ านวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕ 
ประเทศ 

- จัดประกวดผลงานสีน้ าระดับประเทศ
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๖ 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเร่ิมด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 

  ๖. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเมืองศิลปะ Korat Art city 

  

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน ๑๒,๑๔๙,๕๐๐ บำท  (สิบสองล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๙,๕๐๐.- หน่วย: บาท 
งบด าเนินงาน 

- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

งบลงทุน
งบเงินอุดหมุน
งบรายจ่ายอื่น

 ๑๒,๑๔๙,๕00.- 
    334,000.- 
11,727,500.- 

88,000.- 
 .- 

    .- 
    .- 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
(๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๙) ควำมพร้อมของโครงกำร 
(๙.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .................................................................... 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .............................................................. 
 ไม่มี 
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(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เคร่ืองมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ  มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๐) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร : 
๑๐.๑  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิต ิ
๑๐.๒  ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านศลิปวัฒนธรรมของตนเอง มาสรา้งให้เกิดมลูค่า และคณุค่าทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยนืด้านรายได ้  
๑๐.๓  เกิดพื้นท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และศูนย์การเรยีนรู้ ส าหรบัเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
10.4  ผลงานประติมากรรมถาวร จ านวน 6 ช้ิน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม 

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 ทั้งหมด 

หน้า ๒๐๐



หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั นครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกบั 3,000,000    ๑. เทศกาลหุน่ฟางโคราช
แหล่งท่องเทีย่วให้มีมูลค่าเพิม่ขึ้น  ๑.๑  การบริหารจดัการโครงการ  ประชมุคณะท างาน  เตรียมการ วางแผนการท างาน  สรุปและรายงานผล
ผลผลติ : จดักจิกรรม  ๑ คร้ัง  ๑.๒  จดังานเทศกาลหุน่ฟางโคราช  จ านวน  ๑  คร้ัง  ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

 ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวนไม่น้อยกวา่ ๑,๕๐๐ คน - จดัอบรมให้ความรู้
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วและกฬีา - การประกวด  ประติมากรรมร่วมสมัย ด้วยวัสดุจากฟาง
กิจกรรมหลกั : กจิกรรมหลักที ่๔  การพัฒนาการตลาดและ - งานประชาสัมพันธ์ / แถลงขา่ว
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว กฬีา และเครือขา่ย 
กิจกรรมยอ่ย  โครงการส่งเสริมและพัฒนเมืองศิลปะ(Korat city)
๑. งบด าเนินงาน 3,000,000 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - 
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ - 
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 2,990,000 
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่ัก และค่าพาหนะ - 
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,310,000 

2,310,000 ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลหุน่ฟางโคราช  รายละเอยีด  ดังนี ้
๑. ค่าจดัจา้งจดัต้ังเวที เคร่ืองเสียง ไฟฟ้าแสงสว่าง การจดัท าส่ือวิดีทัศน์ 

 การประชาสัมพันธ์ กอ่น - หลัง การจดังาน บันทึกภาพนิง่  ภาพเคล่ือนไหว  พร้อมวีดิทัศน์  งานแถลงขา่ว
 ๒. กจิกรรมการประกวด  ประติมากรรมร่วมสมัยหุน่ฟาง  ดังนี้

 ๑) ประเภท  ประชาชนทัว่ไป  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน
 ๒) ประเภท  อดุมศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๐ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

หนา้ ๑๗๑หนา้ ๑๗๑

หน้า ๒๐๑



งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

 ๓) รางวัลชนะเลิศ (ยอดเยี่ยม)  ๑ รางวัล  ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐  บาท แบ่งเป็น  ๒ ประเภท
 ๔) รางวัลดีเด่น  ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แบ่งเป็น  ๒ ประเภท
 ๕) รางวัลชมเชย  ๖ รางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐  บาท แบ่งเป็น  ๒ ประเภท

๓. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด  (รอบแรก, รอบตัดสิน) จ านวน  ๑๐  คน
 ๔. ค่าจดัพิธีเปิดงาน
 ๕. ค่าการวางผัง  ออกแบบการจดังาน 
 ๖. ค่ารับรอง / พิธีเปิด/ของทีร่ะลึก / ค่าใชจ้า่ยในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ
 ๗. ค่าพิธีกร  จ านวน  ๔ คน
 ๘. ค่าจา้งจดัท าโล่รางวัล  ๘ อนั ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๐. ค่าวัสดุปฏิบัติการ / วัสดุส าหรับการประกวด / อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 ๑๑. ค่าปรับปรุงพืน้ที ่จดัภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในการติดต้ังหุน่ฟาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ พืน้ที่
๑๒. ค่าทีพ่ักส าหรับผู้เขา้ประกวดและกรรมการทีม่าจากต่างจงัหวัด
๑๓. ค่าจดัท าสูจบิัตรงาน จ านวน ๕๐๐ เล่ม
๑๓. ค่าเบีย้เล้ียงเดินทางของกรรมการ

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 680,000       
480,000         ค่าอาหารกลางวันและอาหารเยน็ ระหว่างจดักจิกรรมการประกวด / อบรม / เจา้หน้าที ่ จ านวน  ๒๐๐  คน 

จ านวน ๒๐ มือ้ ๆ ละ  ๑๒๐  บาท 
200,000         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระหว่างจดักจิกรรมการประกวด / อบรม / เจา้หน้าที ่ จ านวน  ๒๐๐  คน 

จ านวน  ๑๐ วัน ๆ ละ ๒ มือ้ ๆ ละ ๕๐ บาท 
๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 10,000         
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000          ค่าวัสดุส านักงาน

หน้า ๒๐๒



งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565 ค าชี้แจง
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพฒันาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ 2,000,000       ๒. เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๐22
แหล่งทอ่งเที่ยวใหมู้ลค่าเพิ่มขึ้น     3.1 การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน  สรุปและรายงานผล

ผลผลิต: จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง     3.2 จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวฒันธรรมนานาชาติ ๒๐22 จ านวน 1 คร้ัง ไม่น้อยกวา่ ๗ วนั
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน การแสดงศิลปวฒันธรรมภายในประเทศ และต่างประเทศ การศึกษาดูงาน
โครงการ พฒันาศักยภาพการทอ่งเที่ยวและกีฬา กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม นิทรรศการ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่  ๔  การพฒันาการตลาดและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพฒันาเมืองศิลปะ (Korat city)

1. งบด าเนินงาน 2,000,000       
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน - 
(1) เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ - 

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,990,000       
(1) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ - 

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน - 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

หน่วย : บาท
งบประมาณ

หน้า ๒๐๓



งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565 ค าชี้แจง
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,990,000        
300,000 ค่าจัดสถานที่บริเวณงานพร้อมประดับตกแต่ง บริเวณเวท ีไฟประดับรอบทางเข้าบริเวณงาน

ระบบไฟฟา้ แสงสวา่ง และเคร่ืองเสียง เต้นท ์โต๊ะ เก้าอี้  โสตทศันูปกรณ์ ค่าจัดส่ือประชาสัมพนัธ ์
ค่าอุปกรณ์แสง สี เสียง จัดบธูการแสดง จัดพธิเีปดิงาน

300,000 ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์เช่น ปา้ยไวนิล ส่ืออินโฟกราฟฟกิและการเผยแพร่ทางออนไลน์
200,000  ค่าการแสดงภายในประเทศ
240,000  ค่าการแสดงต่างประเทศ
320,000  ค่าที่พกันักแสดง
250,000  ค่าทศันศึกษา ของนักแสดง

30,000              ค่างานล่ามภาษา
50,000              ค่าจัดนิทรรศการ
20,000              ค่าพธิกีรภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย จ านวนไม่น้อยกวา่ ๔ คน

280,000  ค่าบริหารจัดการโครงการ  ประสานงานต่างประเทศ  งานสวสัดิการ งานปฏคิม งานประเมินผล
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บนัทกึภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม - 
1.1.3 ค่าวัสดุ 10,000            
(1) วสัดุส านักงาน 10,000            

10,000              ค่าวสัดุในการจัดโครงการ

หน้า ๒๐๔



งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565 ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพฒันาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ 1,000,000     ๓. งานเทศกาล Korat Street Art 2022
แหล่งทอ่งเที่ยวใหมู้ลค่าเพิ่มขึ้น     4.1 การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน  สรุปและรายงานผล

ผลผลิต: จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง     4.2 จัดงานเทศกาล Korat Street Art 2022 จ านวน ๑ คร้ัง ไม่น้อยกวา่ 3 วนั
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
โครงการ พฒันาศักยภาพการทอ่งเที่ยวและกีฬา  ๑) จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปนิทอ้งถิ่น จ านวนไม่น้อยกวา่ ๖๐ ผลงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่  ๔  การพฒันาการตลาด  ๒) จัดท าสูจิบตัรการแสดงงาน ไม่น้อยกวา่ ๒๕๐ เล่ม
และประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว กีฬา และเครือข่าย  ๓) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน จากเยาวชนและศิลปนิคนโคราช  ไม่น้อยกวา่ ๑๐ รายการ
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพฒันาเมืองศิลปะ  ๔) จัดกิจกรรม korat dance 
(Korat city)  ๕) จัดกิจกรรม work shop ทางศิลปะ

 ๖) ประกวดหนังส้ัน  และการเสวนา
 ๗) จัดตลาดนัดศิลปะ  และการแสดงโชวส์ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

1. งบด าเนินงาน 1,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ

1.1.2 ค่าใช้สอย 992,000        

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 992,000        ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาล  Korat Street Art 2022

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

หน่วย : บาท
งบประมาณ

หน้า ๒๐๕



งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565 ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

300,000        ๑. ค่าเวท ีเคร่ืองเสียง ไฟฟา้แสงสวา่ง  ส่ือประชาสัมพนัธ ์จัดพธิเีปดิ โต๊ะ เก้าอี้ อาหารวา่งพธิเีปดิ 
200,000        ๒. ค่าจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปนิทอ้งถิ่น จ านวนไม่น้อยกวา่ 5๐ ผลงาน 

60,000 ๓. ค่าจัดท าสูจิบตัรการแสดงงาน ไม่น้อยกวา่ ๒0๐ เล่ม ๆ ละ 30๐ บาท
100,000        ๔. ค่าจัดกิจกรรมดนตรีในสวน จากเยาวชนและศิลปนิคนโคราช  ไม่น้อยกวา่ ๑๐ รายการๆ ละ 10,๐๐๐ บาท

52,000 ๕. จัดกิจกรรม korat dance 
80,000 ๖. จัดกิจกรรม work shop ทางศิลปะ ไม่น้อยกวา่ ๑0 รายการ ๆละ 8,000 บาท

100,000        ๗. ค่าจัดประกวดหนังส้ัน และจัดการเสวนา 
100,000        ๘. จัดตลาดนัดศิลปะ  และการแสดงโชวส์ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

1.1.3 ค่าวัสดุ 8,000            
(1) วสัดุส านักงาน 8,000            

8,000  ค่าวสัดุในการจัดโครงการ

หน้า ๒๐๖



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565 ค าชี้แจง
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพฒันาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ 1,000,000      ๔. โครงการสร้างการรับรู้และบ ารุงรักษางานศิลปะเพ่ือการทอ่งเที่ยวโคราชเมืองศิลปะ

แหล่งทอ่งเที่ยวใหมู้ลค่าเพิ่มขึ้น     5.1  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน  สรุปและรายงานผล

ผลผลิต: จัดโครงการฯ จ านวน ๑ ครั้ง     5.2  อบรม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะใหก้ับเด็ก เยาวชน และประชาชน จ านวน 5 วนั 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน     5.3  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม งานศิลปะใหเ้รียบร้อย สวยงาม จ านวน ๖ ผลงาน ดังนี้ 
โครงการ พฒันาศักยภาพการทอ่งเที่ยวและกีฬา 1) ผศ.บญุเสริม เปรมธาดา สถาปตัยกรรม “หอคอย”  สถานที่ต้ัง สวนสัตวน์ครราชสีมา

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่  ๔  การพฒันาการตลาด 2) นายกฤช  งามสม  ประติมากรรม แมวโคราช  สถานที่ต้ัง  Art Gallery and Exhibition

และประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว กีฬา และเครือข่าย             3). นายประสิทธิ ์ วชิายะ ประติมากรรม : “พลังของเร่ืองเล่าและจินตนาการร่วม”
สถานที่ต้ัง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพฒันาเมืองศิลปะ 

    (Korat city)
    4) นางสาวธชัมาพรรณ จันทร์จ ารัสแสง (บริษทัสตอร่ี เซรามิค จ ากัด) ผลงาน ภาพจิตรกรรม The art of

wonder" สถานที่ต้ัง สวนสัตวน์ครราชสีมา  ขนาดผลงาน

5) Sandra Cinto (ส านักบริการวชิาการแหง่ มทร.)  สถานที่ บอ่น้ าพสุวนรัก ลานอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี

6) Junya Ishigami  (บริษทั เมคอะซีน จ ากัด)  สถานที่ติดต้ัง บริเวณริมคูเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวดันครราชสีมา1. งบด าเนินงาน 1,000,000      

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 12,000           
(1) เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ

  (๗)  ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 12,000            ค่าตอบแทนวทิยากรจัดกิจกรรมฯ จ านวน 2 คน จ านวน 5 วนัๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 978,000         

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

งบประมาณ

หน้า ๒๐๗



งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565 ค าชี้แจง
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

(1) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 5,000             
5,000  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการกิจกรรมอบรมฯ จ านวน 5 วนัๆ ละ 1,000  บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 911,400         
911,400         ค่าจ้างเหมา บ ารุงรักษา ซ่อมแซม งานศิลปะใหเ้รียบร้อย สวยงาม จ านวน 6 ผลงาน ดังนี้

 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ

 ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ

3. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ทดแทนที่ช ารุดเสียหาย

4. ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบๆ บริเวณผลงานศิลปะ ใหส้วยงาม เรียบร้อย

 (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 61,600           
3,600  ค่าอาหารกลางวนั/อาหารเย็นจัดประชุมคณะท างาน จ านวน 3 คร้ังๆ ละ 10 คนๆ ละ 120 บาท
3,000  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมคณะท างาน จ านวน 3  คร้ังๆ ละ 10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท

30,000  ค่าอาหารกลางวนัการจัดกิจกรรมอบรมฯ จ านวน 50 คน จ านวน 5 วนัๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
25,000  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมการจัดกิจกรรมอบรมฯ  จ านวน 50 คน จ านวน 5 วนัๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 10,000           
(1) วสัดุส านักงาน 10,000            ค่าวสัดุส านักงาน

หน้า ๒๐๘



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ 5,000,000    ๕. โครงการเทศกาลสีน้ า
แหล่งท่องเทีย่วให้มูลค่าเพิม่ขึ้น   6.1  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน  สรุปและรายงานผล
ผลผลิต: จัดโครงการฯ ๑ ครั้ง 4 กิจกรรม   6.๒  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์ 1  คร้ัง เป้าหมาย 100 คน   จ านวน 2 วัน
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม จ านวนไมน้่อยกว่า ๓,๐๐๐ คน   6.3  จัดแสดงผลงานสีน้ า  Watercolor  Festival  จ านวน ๑ คร้ัง ไม่น้อยกว่า 500 ชิ้นงาน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วและกีฬา   6.๔  จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ ศิลปะสีน้ า ระหว่างประเทศ จ านวน ๑ คร้ัง ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที ่ ๔  การพัฒนาการตลาด   6.5  จัดประกวดผลงานสีน้ าระดับประเทศ
และประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว กีฬา และเครือข่าย   6.6  งานแถลงข่าว/พิธีเปิด/การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat city)
1. งบด าเนินงาน 5,000,000 
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 322,000       
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ -

  (๗)  ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 250,000         ค่าตอบแทนศิลปินระดับ Master ของโลก (ศิลปินระดับผู้น าสีน้ าโลก) จ านวน 5 คน
72,000           ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมฯ จ านวน ๕ คนๆละ ๒ วันๆละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชดุ : 1 กิจกรรม)

งบประมาณ

หน้า ๒๐๙



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

1.1.2 ค่าใชส้อย 4,628,000 
(1) ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 177,500       

90,000           ค่าพาหนะ คณะท างานประชุม/จัดงาน  ตามระยะทาง จ านวน ๓๐ คนๆละ ๓ คร้ังๆละ ๑,๐๐๐  บาท
50,000           ค่าพาหนะ รับ-ส่ง ศิลปินต่างชาติ จากสนามบินถึงจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 5 คน
37,500           ค่าทีพ่ักศิลปินต่างชาติ จ านวน 5 ห้อง จ านวน ๕ คืนๆละ ๑,๕๐๐ บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,175,500    
4,175,500     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ดังนี้

 ๑. จัดแสดงผลงานสีน้ า  Watercolor  Festival  จ านวน ๑ คร้ัง ไม่น้อยกว่า 500 ชิ้นงาน
 ๒. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ ศิลปะสีน้ า ระหว่างประเทศ จ านวน ๑ คร้ัง ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ

 ๓. กิจกรรมการประกวดผลงานสีน้ าระดับประเทศ 
 ๑) ประเภท  ประชาชนทัว่ไป  (รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย)
 ๒) ประเภท  อุดมศึกษา (  (รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย)

4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด  (รอบแรก, รอบตัดสิน) จ านวน  ๑๐  คน
5. ค่าจัดพิธีเปิดงาน
 ๖. ค่ารับรอง / พิธีเปิด/ของทีร่ะลึก / ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ
 ๗. ค่าพิธีกร  จ านวน  2 คน
 ๘. ค่าจ้างจัดท าโล่รางวัล 

9. ค่าวัสดุปฏิบัติการ / วัสดุส าหรับการประกวด / อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 ๑0. ค่าทีพ่ักส าหรับผู้เข้าประกวดและกรรมการทีม่าจากต่างจังหวัด

หน้า ๒๑๐



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

 ๑1. ค่าจัดท าสูจิบัตรงาน จ านวน ๕๐๐ เล่ม
 ๑2. ค่าพาหนะเดินทางของกรรมการ

 (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 225,000       
75,000           ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเยน็ ประชุมคณะท างาน/เจา้หน้าที ่จ านวน 30 คน จ านวน 1๐ มื้อๆ ละ 250 บาท
30,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะท างาน/เจา้หน้าที ่จ านวน 30 คน จ านวน 20 มื้อๆ ละ 50 บาท

100,000         ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเยน็การจดักจิกรรมอบรมฯ  จ านวน 100 คน จ านวน 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 250 บาท

20,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการจดักจิกรรมอบรมฯ จ านวน 100 คน จ านวน 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 50,000         
(1) วัสดุส านักงาน 50,000          ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรม

หน ้า ๒๑๑



งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565 ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพฒันาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ 149,500       ๖.การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ Korat Art city
แหล่งทอ่งเที่ยวใหมู้ลค่าเพิ่มขึ้น  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน 

ผลผลิต: จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม ดังนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  ๑) งานเทศกาลหุ่นฟางโคราช
โครงการ พฒันาศักยภาพการทอ่งเที่ยวและกีฬา  ๒) งานเทศกาลดนตรีโยธวาทติ Thailand Band Competition)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่  ๔  การพฒันาการตลาด  ๓) งานเทศกาลโคราชศิลปะวฒันธรรมนานาชาติ ๒๐๒๒
และประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว กีฬา และเครือข่าย  ๔) งานเทศกาล Korat Street Art ๒๐๒๒
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพฒันาเมืองศิลปะ (Korat city)
1. งบด าเนินงาน 149,500       
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน - 
(1) เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ

1.1.2 ค่าใช้สอย 149,500       

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 149,500       
120,000       ๑. ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก จ านวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๘ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

29,500         ๒. ค่าเช่าเครืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก และเคร่ืองพมิพ ์ระยะเวลา ๘ เดือน เพื่อเปน็อุปกรณ์ส าหรับปฏบิติังาน
 และประสานการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

หน่วย : บาท
งบประมาณ
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๑ 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐำนโครงกำรของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร  : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism) 
วงเงิน  ๖,๕79,500  บำท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงำน ๒) เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่ม 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายไชยนันท์  แสงทอง ต ำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
สถำนที่ติดต่อ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา   หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒  ๐๘๙๘ 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด) 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว  ประเทศไทยต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ า

กว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  (The TRAVEL & Tourism  Competitiveness  Index ) ไม่ต่ า
กว่าอันดับที่  ๓๐ การท่องเที่ยว  ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เน้นการเพิ่มรายได้และพัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ  โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้  GDP เพิ่มขึ้น  รายได้จากการท่องเที่ยวของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๗๓,๘๙๓ ล้านบาท ( ๓.๔ % ของรายได้ท่องเที่ยวของประเทศ ) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ท่องเที่ยวธรรมชาติ มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลาย และท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
และมีคุณค่า  การน าศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาต่อยอดส่งเสริมให้เกิดรายได้ด้วยมิติของการน าของเก่าที่มีคุณค่ามาผสมผสาน
การสร้างสรรค์ผลงานของการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม การขับเคลื่อนงานศิลปะร่ว มสมัยเช่ือมโยงการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  จัดท าแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการ  เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” จากเป้าหมายการ
พัฒนาดังกล่าว  การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและกระจาย
รายได้เข้าสู่ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายและมอบหมาย

กระทรวงวัฒนธรรม  ในการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม งานศิลปวัฒนธรรมเป็นงาน
การเตรียมคน  เตรียมความรู้  เตรียมสถานท่ี  เพื่อรองรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ  และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ   

จังหวัดนครราชสีมา “โคราช” มีวัฒนธรรมที่งดงามและโดดเด่น  อาทิ  เพลงโคราช และมีพื้นที่ที่ส าคัญหลายแห่ง  มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่แฝงไปกับวัฒนธรรมของโคราช  เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก เพราะมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีศิลปินเป็นจ านวนมาก 
ไม่ว่าจะเป็น  ศิลปินเด็ก  ศิลปินผู้ใหญ่  ศิลปินชาวไทย หรือศิลปินชาวต่างชาติ  จะเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีศิลปะ และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่มากมายและหลากหลาย  จังหวัดต้องดึงเอาจุดเด่นของทรัพยากรทางวัฒนธรรม  ศิลปะ  ภายในจังหวัดนครราชสีมา น ามาพัฒนาให้
เป็นหอศิลป์  ศูนย์การเรียนรู้  หรือพัฒนาให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว  และเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาด้วยกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม จากสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมเป็นอย่างมากในการผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมือง
แห่งการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม   
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นอกจากนี้  ยังได้การสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด  หน่วยงาน  ส่วนราชการ  และเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันผลักดันให้เมือง
โคราชเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม  ด้วยปัจจัยส าคัญ  คือ ๑)  พื้นที่และคน เนื่องจากก าลังคนเป็นสิ่งส าคัญ  การร่วมมือร่วม
ใจของชาวโคราชท้ัง  ๓๒  อ าเภอ  และมีการรวมพี่น้องภาคอีสานที่ผูกเช่ือมกับอีก  ๒๐  จังหวัด  ๒)  คนโคราชมีความกระตือรือร้น  มีความ
สามัคคีที่จะขับเคลื่อนทุกงานให้โคราชมีการพัฒนาที่ก้าวไกลให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปะ  ๓)  โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยว และ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนและการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 

ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเปนเร่งด่วน) : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ โดยใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลาย และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น  จะเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมี
กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สอดรับกับการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองศิลปะตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  จะเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพพจน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครราชสีมา
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เปิดประตูบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ส่งผลให้ GDP ของจังหวัดเพิ่มขึ้น  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ  ด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและ
ต่างชาติ  มีความสุขในงานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมองด้วยตา  ฟังเสียง  อันไพเราะ และสัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณีที่
หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา สร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจของชุมชนและประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  :  
๑)  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ  โดยการน าทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา 

และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ 
๒)  เพื่อส่งเสริม สืบสานงานศิลปวัฒนธรรม  เทศกาล  ประเพณี และผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา 

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ๑  ปี  เร่ิมต้นปี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔   สิ้นสุดปี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เปนต้น) 

 ๑. ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   
 ๒. อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 ๓. อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 ๔. สถานท่ีเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 

๑)  เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ  และประชาชนท่ัวไป ที่เข้าร่วมงาน 
๒)  ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในชุมชนคุณธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ชุมชนท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในจังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคียง 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด  ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
 ๒)  จ านวนนักท่องเที่ยว และรายได้ของประชาชนในจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

 โครงการใหม่ 

 ด าเนินการปกติ 

หน้า ๒๑๔



(๔.๒) ผลผลิต 
๑)  จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา) จ านวน ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  คน 
๒)  จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระนอน จ านวน ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  คน 
๓)  จัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ านวน ๑ ครั้ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 
๔)  การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism) 

จ้างบุคคลภายนอก จ านวน ๑ อัตรา ระยะเวลา  ๑๐ เดือน 
(๔.๓) ผลลัพธ์ 

๑)  จ านวนนักท่องเที่ยวมาจังหวัดนครราชสีมา และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศไทย 

๒)  ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน / ชุมชนท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม / การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม / อาหารพื้นถิ่น 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
เชิงลบ :   - 

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
ม . ค .  - มี . ค . 
65 

เ ม . ย .  - มิ . ย . 
65 ก.ค. - ก.ย. 65 

๑. งานถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา) 
    ๑.๑  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน 
เตรียมการ  วางแผน การท างาน  สรุปและรายงานผล 
    ๑.๒ จ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรม 
(ไทยยวน / รากราชสีมา) จ านวน ๒ ครั้ง             
ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

- จัดการนิทรรศการ /การสาธิต และจัดตลาด
วัฒนธรรมบูธการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม

  

๒. งานเทศกาลไหว้พระนอน 
    ๒.๑  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน 
เตรียมการ  วางแผน การท างาน  สรุปและรายงานผล 
    ๒.๒ จ้างเหมาจัดงานเทศกาลไหว้พระนอน 
จ านวน  ๑  ครั้ง  ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

- จัดพิธีบูชาพระนอน จัดกิจกรรมการแสดงของ
นักเรียน และประชาชน 

- จัดบูธแสดงและจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

 

หน้า ๒๑๕



กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค. - ธ.ค. 64 
ม . ค .  - มี . ค . 
65 

เ ม . ย .  - มิ . ย . 
65 ก.ค. - ก.ย. 65 

๓. มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
๓.๑  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน 

เตรียมการ  วางแผน การท างาน  สรุปและรายงานผล 
๓.๒ จ้างเหมาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

จ านวน ๑ ครั้ง  ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
- จัดการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

ลานศิลปวัฒนธรรม  ลานวัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญา 

- จัดบูธแสดงและจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

  

๔. การบริหารจดัการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture 
tourism) 

๔.๑  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน 
เตรียมการ  วางแผน การท างาน  สรุปและรายงานผล 

๔.๒  จ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน ๑  อัตรา  
ระยะเวลา  10  เดือน 

๔.๓  ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ
เครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๑๐  เดือน 

   

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน  ๖,๕79,500  บำท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)   

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๖,๕79,500.- หน่วย: บาท 
งบด าเนินงาน 

- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

งบลงทุน
งบเงินอุดหมุน
งบรายจ่ายอื่น

๖,๕79,500.- 
- .-

๖,๔๖๐,๑๐๐.- 
๑๑๙,๔๐๐.- 
- .-
- .-
- .-

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 

หน้า ๒๑๖



(8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(9) ควำมพร้อมของโครงกำร
(9.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ  มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
๑)  ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านศลิปวัฒนธรรมของตนเอง  มาสร้างให้เกิดมูลค่า และคณุค่าทางสังคม

และเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนดา้นรายได ้
๒)  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ 

 ทั้งหมด 
 มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีประสบการณ์สูง 

 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 

หน้า ๒๑๗



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวดั/กลุม่จังหวดั นครราชสีมา

แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกบั 2,400,000    ๑. ถนนสายวฒันธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)

แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ๑.๑  การบริหารจดัการโครงการ  ประชุมคณะท างาน  เตรียมการ  วางแผนการท างาน

ผลผลิต : จัดกิจกรรม  ๒ ครั้ง  สรุปและรายงานผล

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวนไม่น้อยกวา่ ๒,๐๐๐ คน  ๑.๒  จา้งเหมาจดังานถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา) จ านวน ๒ คร้ัง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๓ วัน

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกฬีา - จดัการนิทรรศการ /การสาธิต และจดัตลาดวัฒนธรรมบูธการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก : กจิกรรมหลักที่ ๔  การพัฒนาการตลาดและ ทางวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กฬีา และเครือขา่ย 

กิจกรรมยอ่ย  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)

๑. งบด าเนินงาน 2,400,000 

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - 

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ - 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 2,383,200 

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ - 

  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,368,000 

2,368,000 ค่าจา้งเหมาจดังานถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)  รายละเอยีด  ดังนี ้

๑. ค่าจดัจา้งตกแต่งสถานที่  เวที พร้อมประดับตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และเคร่ืองเสียง 

เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ โสตทัศนูปกรณ์ จดัอปุกรณ์แสง สี เสียง  จดัพิธีเปิดงาน บันทึกภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

หน้า ๒๑๘



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

พร้อมวีดิทัศน์ 

 ๒. ค่าจดันิทรรศการ/การสาธิต  จ านวน  ๑๐  นิทรรศการ

๓. ค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  จ านวน  ๓๒  รายการ 

 ๔. ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์  เช่น  ป้ายนิล ส่ืออนิโฟรกราฟฟิกและการเผยแพร่ทางออนไลน์

 ๕. ค่าจดัตลาดวัฒนธรรม (สินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม /อาหารทางวัฒนธรรม )  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ ร้านค้า

 ๖. ค่าพิธีกร  จ านวน ๔ คน

 ๗. ค่ารับรอง / ของที่ระลึก / ค่าใช้จา่ยในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ

 ๘. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระหว่างจดักจิกรรมการประกวด จ านวน  ๒๐๐ คน 

 ๙. จดัเกบ็ขอ้มูลการจดังาน  สถติิผู้เขา้ร่วมงาน  รายได้จากการจดังาน  ความพึงพอใจของการจดังาน 

พร้อมจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

  (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 15,200 

9,600             ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะท างานตรียมการ จ านวน ๔ คร้ัง ๆ ละ  จ านวน ๒๐  คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 

5,600             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะท างานตรียมการ จ านวน ๔ คร้ัง ๆ ละ จ านวน ๒๐ คน ๆ ละ ๓๕ บาท

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 16,800 

  (๑)  วัสดุส านักงาน 16,800 ค่าวัสดุส านักงาน

หน้า ๒๑๙



หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด นครราชสมีา

แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกบั 2,000,000    ๒. งานเทศกาลไหว้พระนอน

แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ๒.๑  การบริหารจัดการโครงการ  ประชุมคณะท างาน  เตรียมการ  วางแผนการท างาน

ผลผลติ : จดักิจกรรม ๑ ครัง้  สรุปและรายงานผล

 ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน  ๒.๒  จ้างเหมาจัดงานเทศกาลไหว้พระนอน  จ านวน ๑ คร้ัง  ไม่น้อยกว่า ๓ วัน

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกฬีา - จัดพิธีบูชาพระนอน จัดกจิกรรมการแสดงของนักเรียน และประชาชน

กิจกรรมหลกั : กจิกรรมหลักที่ ๔  การพัฒนาการตลาดและ - จัดบูธแสดงและจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กฬีา และเครือข่าย 

กิจกรรมยอ่ย  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)

๑. งบด าเนินงาน 2,000,000 

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - 

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ - 

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 1,899,600 

  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ - 

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,850,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไหว้พระนอน จ านวน  ๑  คร้ัง  คร้ังละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน รายละเอยีด  ดังนี้ 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ

ค าชี้แจง

หน้า ๒๒๐



งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชี้แจง

1,850,000 ๑. ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่  เวที พร้อมประดับตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และเคร่ืองเสียง 

เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ โสตทัศนูปกรณ์ จัดอปุกรณ์แสง สี เสียง  จัดพิธีเปิดงาน บันทึกภาพนิ่ง

 ภาพเคล่ือนไหว  พร้อมวีดิทัศน์ 

 ๒. ค่าจัดบูธการแสดง  สาธิต  และจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
๓. ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  เช่น  ป้ายนิล ส่ืออนิโฟรกราฟฟิกและการเผยแพร่ทางออนไลน์

 ๔. ค่าจัดท าบายศรีสูง ๙ ชั้น ๔ ทิศ
 ๕. ค่าจัดท าบายสีสดขนาดกลาง

 ๖. ค่าจัดหาบายสีแห้ง

 ๗. ค่าพิธีบวงสรวงชุดใหม่

 ๘. ค่าจัดท าหนังสือสวดมนต์และประวัติพระนอน

 ๙. ค่าการแสดงพิธีอญัเชิญบายสีและผ้าห่มพระนอนด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมอสีานศรีจนาศะ 

ในพิธีเปิดงาน

 ๑๐. ค่าการแสดงของนักเรียน-กลุ่มชุมชน ในกจิกรรมการแสดงบนเวที 

จ านวน ๓ วัน ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑. ค่าจัดหาเทียนครอบแกว้

 ๑๒. ค่าจัดหาธงตราสัญลักษณ์ ธงห้อยอาคารพระนอน

 ๑๓. ธงตราสัญลักษณ์พร้อมเสาร์ 

 ๑๔. ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานวันละ ๕๐ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๓ วัน

 ๑๕. ค่าพิธีกร  จ านวน ๔ คน จ านวน ๓ วัน

 ๑๖. จัดเกบ็ข้อมูลการจัดงาน  สถิติผู้เข้าร่วมงาน  รายได้จากการจัดงาน  ความพึงพอใจของการจัดงาน 

หน้า ๒๒๑



งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชี้แจง

พร้อมจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 49,600         

4,800             ค่าอาหารกลางวัน  จัดประชุมคณะท างาน  จ านวน ๒ คร้ัง ๆ ละ  จ านวน  ๒๐  คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 

2,800            

42,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ในการจัดงาน  จ านวน ๓ วัน ๆ ละ ๔๐๐  คน ๆ  ๓๕ บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 100,400       

  (๑)  วัสดุส านักงาน 100,400        ค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุในการด าเนินโครงการ

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จัดประชุมคณะท างานเตรียม จ านวน  ๒  คร้ัง ๆ ละ  จ านวน  ๒๐  คน

 จ านวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท

หน้า ๒๒๒



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวดั/กลุม่จังหวดั นครราชสีมา

แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกบั 2,000,000    ๓. มหกรรมวฒันธรรมพ้ืนบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ๓.๑  การบริหารจดัการโครงการ  ประชุมคณะท างาน  เตรียมการ  วางแผนการท างาน  สรุปและรายงานผล

ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๓ ครั้ง  ๓.๒  จา้งเหมาจดังานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ านวน ๑ คร้ัง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ ๑,๐๐๐ คน - การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  ลานศิลปวัฒนธรรม  ลานวัฒนธรรมวิถชีีวิต และภูมิปัญญา

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกฬีา - จดับูธแสดงและจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : กจิกรรมหลักที่ ๔  การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กฬีา และเครือขา่ย 

กิจกรรมยอ่ย  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)

๑. งบด าเนินงาน 2,000,000 

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - 

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ - 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,997,800 

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ - 

  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,964,000 ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ านวน  ๑  คร้ัง  จ านวน  ๓ วัน

รายละเอยีด  ดังนี ้

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

หน้า ๒๒๓



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๑. ค่าจดัเวที  พร้อมประดับตกแต่ง และเคร่ืองเสียง เต้นท์จดัแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม 

 เต้นท์ โต๊ะ เกา้อี้ จดัสถานที่บริเวณงานพร้อมประดับตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง

 บันทึกภาพนิง่  ภาพเคล่ือนไหว  พร้อมวีดิทัศน์

 ๓. ค่าจดับูธการแสดง  สาธิต  และจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

 ๔. ค่าพิธีกร จ านวน ๓ วัน ๆ ละ ๔ คน

 ๕. ค่าการวางผัง  ออกแบบการจดังาน 

 ๖. ค่ารับรอง / ของที่ระลึก / ค่าใช้จา่ยในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ

 ๗. จดัเกบ็ขอ้มูลการจดังาน  สถติิผู้เขา้ร่วมงาน  รายได้จากการจดังาน  ความพึงพอใจของการจดังาน 

พร้อมจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

  (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 33,800 

2,400             ค่าอาหารกลางวัน  จดัประชุมคณะท างานเตรียมการ  จ านวน ๑ คร้ัง ๆ ละ  ๒๐  คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 

1,400            

30,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ในการจดังาน  จ านวน ๓ วัน ๆ ละ ๒๐๐  คน ๆ  ๕๐ บาท

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 2,200 

  (๑)  วัสดุส านักงาน 2,200            ค่าวัสดุส านักงาน 

 จ านวน ๒ มือ้ ๆ ละ ๓๕ บาท

 จดัส่ือประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ังและร้ือถอน (ช่องทางออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายการจดักจิกรรม)

 ๒. ค่าการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม / ลานศิลปะวัฒนธรรม / ลานวัฒนธรรม วิถชีีวิต และภูมิปัญญา

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จดัประชุมคณะท างานเตรียม จ านวน  ๑  คร้ัง ๆ ละ  ๒๐  คน

หน้า ๒๒๔



หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุม่จังหวัด นครราชสีมา

แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ 179,500       

แหล่งท่องเที่ยวใหม้ีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Korat culture tourism)

ผลผลิต : จ้างบคุลภายนอกปฏบิติังาน จ านวน ๑ อัตรา  การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะท างาน เตรียมการ วางแผนการท างาน 

 ระยะเวลา ๑๐ เดือน รายละเอียดการด าเนนิกิจกรรม ดังนี้

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา  ๑) ถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักที่ ๔  การพัฒนาการตลาดและ  ๒) งานเทศกาลไหว้พระนอน 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย  ๓) มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบา้น

กิจกรรมย่อย  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)

๑. งบด าเนินงาน 179,500       

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - 

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ - 

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 179,500       

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ - 

- 

๔. การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมอืงวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

หน้า ๒๒๕



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 179,500       

150,000        

29,500          ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ และเคร่ืองพิมพ์ ระยะเวลา ๑๐  เดือน  เพื่อเปน็อุปกรณ์

ส าหรับปฏบิติังาน และประสานการด าเนนิงานตามกิจกรรมของโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก จ านวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๐ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐  บาท
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
 ล ำดบัควำมส ำคญั......... 

แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐำนโครงกำรของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด (ระดบักจิกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
วงเงิน 4,000,000 บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงำน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ : เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย  ต าแหน่ง :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

  สถานที่ท างาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ – 252444 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด) 
การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จากฐานทรัพยากรที่มีอย่างมีอัตลักษณ์ 

และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง จนน าไปสู่การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดการ
ท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
จึงเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ท าให้เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  

จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคม นั่นคือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จากอาชีพทางชุมชนสู่
การสร้างรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนในท้องถิ่นได้มีจิตส านึกและต้องการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว การด าเนินการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวท าเกิดกิจกรรมและรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยว
ในวิถีใหม่ (New Normal) โดยขยายพื้นที่การพัฒนาไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ กุดจิก โคกกรวด สีคิ้ว เสิงสาง บัวใหญ่ ล าทะเมนชัย เมืองยาง 
ประทาย โนนสูง ห้วยแถลง จักราช และเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัด เกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย
และกระจายรายได้ที่น าไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันน าของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และ
กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” รวมถึงการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว กระแสหลักสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ในทุกภาคส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดการท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาทั้งเที่ยวตลอดทั้งปี การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ท าให้เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้
อย่างย่ังยืน 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : 

 จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคม นั่นคือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จากอาชีพทางชุมชน
สู่การสร้างรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนในท้องถิ่นได้มีจิตส านึกและต้องการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว การด าเนินการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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การท่องเที่ยวท าเกิดกิจกรรมและรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยว
ในวิถีใหม่ (New Normal) โดยขยายพื้นที่การพัฒนาไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวอ่ืนๆ ได้แก่ ดา่นเกวียน กุดจิก โคกกรวด สีคิ้ว เสิงสาง บัวใหญ่ ล าทะเมนชัย 
เมืองยาง ประทาย โนนสูง ห้วยแถลง จักราช และเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัด เกิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายและกระจายรายได้ที่น าไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันน าของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” รวมถึงการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว กระแสหลักสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ในทุกภาคส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวทางชุมชนที่มีเสน่ห์และเป็นอักลักษณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป หน่ึงในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคม น่ันคือ ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จากอาชีพทางชุมชนสู่การสร้างรายได้ของ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยชุมชนในท้องถิ่นได้มีจิตส านึกและต้องการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
การด าเนินการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท าเกิดกิจกรรมและ
รายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวในวิถีใหม่ (New Normal)  

เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : มำก 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดา้นการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการทอ่งเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลำคม ๒๕๖4  สิ้นสุดปี กันยำยน ๒๕๖5 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) พื้นที่ภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทย (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชน 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมำณ 

1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2. มีการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงคุณภำพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

(๔.๒) ผลผลิต 
๑) จ านวนรายได้จากการซ้ือ-ขาย ๒) กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
๓) ชุมชนท่องเที่ยวมีความรู้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชุม 

(๔.๓) ผลลัพธ์ แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ  

เชิงบวก : 
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

เชิงลบ : ไม่มี 
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(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่
ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 

กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา  ประกอบด้วย 14 กจิกรรมย่อย 

       

กิจกรรมย่อยที่ 1 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน  "ดูดินด่านเกวียน" อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 4 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนสีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 5 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 6 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 7 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 8 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.ล าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา  

       

กิจกรรมย่อยที่ 9 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.เมอืงยาง จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 10  จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 11  จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 12  จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 

       

กิจกรรมย่อยที่ 13  จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.จักราช จ.นครราชสีมา  

       

กิจกรรมย่อยที่ 14  จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.เฉลิมพระเกียรต ิจ.นครราชสีมา 

       

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 4,000,000 บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 
(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ด าเนินการได้ทันที
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 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ
ก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เคร่ืองมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา    ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
1. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดท าข้อมูล/การด าเนินงาน) มีจ ากัด
2. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั นครราชสมีา 4,000,000
แผนงาน : สง่เสรมิและประชาสมัพันธแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว
ผลผลติ : โครงการพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่วและบรกิาร
โครงการ : พัฒนาศักยภาพการทอ่งเทีย่วและกีฬา 4,000,000
กิจกรรมหลกั : การสง่เสรมิและพัฒนาสนิค้าและบรกิาร ดา้นการทอ่งเทีย่ว กีฬา และเครอืขา่ย 4,000,000
กิจกรรมยอ่ย : การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วชมุชน จงัหวดันครราชสมีา 4,000,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.1 ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,000,000 4,000,000 กจิกรรมยอ่ย : การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน จงัหวดันครราชสีมา ประกอบด้วย จ านวน 14 กจิกรรมยอ่ย ดังนี้

500,000

42,750

5,000 1.1 จดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการจดังานพร้อมเคร่ืองเสียงอปุกรณ์ไปครบชดุในการจดั
แถลงขา่ว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

20,000      1.2 เชญิส่ือมวลชนเขา้ร่วมงาน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น ตามความเหมาะสม เปน็เงิน 
20000 บาท

5,000 1.3 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละผู้แถลงขา่วใหเ้หมาะสมกรูัปแบบของงาน จ านวน
 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

5,000 1.4 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ และผู้ส่ือขา่ว จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 5,000 บาท

2,000 1.5 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนส่ือมวลชนแขกผู้มเีกยีรติในวนัจดังานแถลงขา่ว พร้อมเจา้หนา้ที่
รับลงทะเบยีน ไมน่อ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,750 1.6 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 1,750 บาท
2,500 1.7 จดัท าเอกสารประกอบการแถลงขา่ว ส าหรับผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และส่ือมวลชน จ านวน 

50 ชดุ ๆละ 50 บาท เปน็เงิน 2,500 บาท
1,500 1.8 จดัหาพธิกีรส าหรับจการจดัแถลงขา่ว จ านวน 1 คน เปน็เงิน 1,500 บาท

107,750

        5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพธิเีปดิและจดัหาอปุกรณ์ส าหรับพธิเีปดิใหป้ระธานในพธิเีปดิงานใหม้ี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๑. การจดังานแถลงขา่ว  มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้

กจิกรรมยอ่ยที ่1 จา้งเหมาบริการจดักจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน  "ดูดินด่านเกวยีน" อ.โชคชยั จ.
นครราชสีมา ประกอบด้วยรายละเอยีดค่าใชจ้า่ย ดังนี้

2. การจดัพธิเีปดิงาน มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

2,000 2.2 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละแขกผู้มเีกยีรติ VIP จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 15  ที ่
จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

5,000 2.3 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 
5,000 บาท

2,000 2.4 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนแขกผู้มเีกยีรติในวนัพธิเีปดิงาน พร้อมเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน ไม่
นอ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,500 2.5 จดัหาของทีร่ะลึกมอบหกบัทา่นประธานในพธิ ีจ านวน 1 ชิน้ เปน็เงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จดัหาขอบทีร่ะลึกส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ชดุๆ ละ 100 บาท เปน็

เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จดัหาพธิกีรส าหรับพธิเีปดิงาน จ านวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 1,500 บาท

70,000      2.9 ค่าเวทตีกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบนัไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทแีละฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวท ี พร้อมเจ้าหน้าทีค่วบคุมเวทแีละไฟฟา้ในการติดต้ังและร้ือถอน

2,000 2.10  จดัหาเต็นทอ์ านวยการและจดุพกันกัแสดง ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สวา่งและปล๊ักไฟ จ านวน 2 หลัง ตลอดวนังาน

5,000 2.11 จดัหาการแสดงศิลปพืน้บา้นในพธิเีปดิ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชดุ เปน็เงิน 5,000 บาท

273,000 3. การจดักจิกรรมภายในงาน  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

10,000      3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้บา้น หรือการแสดงร่วมสมัย จ านวน 2 คร้ัง 
(คร้ังละ 1 วัน) คร้ังละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท

40,000      3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นใหเ้หมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จ านวน 2 คร้ัง (คร้ังละ 1 วัน) คร้ัง
ละ 20,000 บาท เปน็เงิน 40,000 บาท

20,000      3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 20,000 บาท

20,000      3.4 จัดใหม้ีจุดถ่ายภาพทีม่ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เปน็เงิน 20,000 บาท

60,000      3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีบ่า้นศิลปนิหมูบ่า้นเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน 
จ านวน 6 หลัง พร้อมปา้ยธงของบา้นศิลปนิ จ านวน 6  ปา้ย เปน็เงิน 60,000 
บาท ตลอดงาน
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40,000      3.6 ค่าจัดบธูพร้อมตกแต่งใหเ้หมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จ านวน 10 บธู บธู
ละ 4,000 บาท

80,000      3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที ่ประดับไฟบริเวณภายในงานใหส้วยงาม และไฟ
ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เปน็เงิน 80,000บาท

3,000 3.8 จดัหาพธิกีรส าหรับกจิกรรมภายในงาน จ านวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 3,000
 บาท

29,000 4. การประชาสัมพนัธก์ารจดังานตลอดงาน จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั
  10,000 4.1 ด าเนนิการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธท์าง Social Media โดยจะประชาสัมพนัธ์

กอ่นงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 10,000 บาท
  10,000 4.2 ออกแบบและจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ติดต้ังบริเซรทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถมองเหน็ได้อยา่ง

ชดัเจน โดยระบวุนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจดังาน และออกแบบใหเ้ขา้กบัธมีงาน วสัดุการ
ผลิตปา้ยไวนลิพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 3 ปา้ย และปา้ยไวนลิพร้อมโครง 
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย พร้อมติดต้ังและร้ือถอน เปน็เงิน

5,000 4.3 ออกแบบและจดัวางผังพืน้ทีก่ารจดังานโดยรวม พร้อมติดต้ังใหเ้หน็อยา่งชดัเจน วสัดุใชเ้ปน็
ปา้ยไวนลิพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย  เปน็เงิน 5,000 บาท

4,000 4.4 ออกแบบและจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เร่ืองขยะและ
การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ปา้ย ปา้ยบอกทางไปหอ้งน้ าอย่างน้อย 4 ปา้ย 
ปา้ยบอกทางไปทีจ่อดรถอย่างน้อย 2 ปา้ย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่งาน พร้อมติดต้ังและร้ือถอน ตลอดงาน 
เปน็เงิน 4,000 บาท

47,500        5. การด าเนนิงานอืน่ ๆ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

12,000      5.1 ค่าตอบแทนจ้างบคุลากรอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั  จ านวน
 2 คร้ัง คร้ังละ 20 คน  คนละ 300 บาท

3,600 5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 6 คน คนละ
 300 บาท

2,400 5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด้่านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จ านวน 2 คร้ัง 
คร้ังละ 4 คน คนละ 300 บาท

25,000      5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ
พงึพอใจของการจัดงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 งาน/
คร้ัง
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4,500 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดท าแผนการด าเนินงานและอื่นๆ)
500,000 

42,750

5,000 1.1 จดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการจดังานพร้อมเคร่ืองเสียงอปุกรณ์ไปครบชดุในการจดั
แถลงขา่ว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

20,000      1.2 เชญิส่ือมวลชนเขา้ร่วมงาน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น ตามความเหมาะสม เปน็เงิน 
20000 บาท

5,000 1.3 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละผู้แถลงขา่วใหเ้หมาะสมกรูัปแบบของงาน จ านวน
 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

5,000 1.4 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ และผู้ส่ือขา่ว จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 5,000 บาท

2,000 1.5 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนส่ือมวลชนแขกผู้มเีกยีรติในวนัจดังานแถลงขา่ว พร้อมเจา้หนา้ที่
รับลงทะเบยีน ไมน่อ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,750 1.6 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 1,750 บาท
2,500 1.7 จดัท าเอกสารประกอบการแถลงขา่ว ส าหรับผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และส่ือมวลชน จ านวน 

50 ชดุ ๆละ 50 บาท เปน็เงิน 2,500 บาท
1,500 1.8 จดัหาพธิกีรส าหรับจการจดัแถลงขา่ว จ านวน 1 คน เปน็เงิน 1,500 บาท

107,750

        5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพธิเีปดิและจดัหาอปุกรณ์ส าหรับพธิเีปดิใหป้ระธานในพธิเีปดิงานใหม้ี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

2,000 2.2 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละแขกผู้มเีกยีรติ VIP จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 15  ที ่
จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

5,000 2.3 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 
5,000 บาท

2,000 2.4 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนแขกผู้มเีกยีรติในวนัพธิเีปดิงาน พร้อมเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน ไม่
นอ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,500 2.5 จดัหาของทีร่ะลึกมอบหกบัทา่นประธานในพธิ ีจ านวน 1 ชิน้ เปน็เงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จดัหาขอบทีร่ะลึกส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ชดุๆ ละ 100 บาท เปน็

เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จดัหาพธิกีรส าหรับพธิเีปดิงาน จ านวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 1,500 บาท

2. การจดัพธิเีปดิงาน มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้

กจิกรรมยอ่ยที ่2 จา้งเหมาบริการจดักจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชนกดุจกิ อ.สูงเนนิ จ.นครราชสีมา 
ประกอบด้วยรายละเอยีดค่าใชจ้า่ย ดังนี้

๑. การจดังานแถลงขา่ว  มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้
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70,000      2.9 ค่าเวทตีกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบนัไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทแีละฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวท ี พร้อมเจ้าหน้าทีค่วบคุมเวทแีละไฟฟา้ในการติดต้ังและร้ือถอน

2,000 2.10  จดัหาเต็นทอ์ านวยการและจดุพกันกัแสดง ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สวา่งและปล๊ักไฟ จ านวน 2 หลัง ตลอดวนังาน

5,000 2.11 จดัหาการแสดงศิลปพืน้บา้นในพธิเีปดิ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชดุ เปน็เงิน 5,000 บาท

273,000 3. การจดักจิกรรมภายในงาน  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

10,000      3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้บา้น หรือการแสดงร่วมสมัย จ านวน 2 คร้ัง 
(คร้ังละ 1 วัน) คร้ังละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท

40,000      3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นใหเ้หมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จ านวน 2 คร้ัง (คร้ังละ 1 วัน) คร้ัง
ละ 20,000 บาท เปน็เงิน 40,000 บาท

20,000      3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 20,000 บาท

20,000      3.4 จัดใหม้ีจุดถ่ายภาพทีม่ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เปน็เงิน 20,000 บาท

60,000      3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีห่รือจัดท าอัตลักษณ์ของชุมชน จ านวน 6 ที ่
พร้อมปา้ยธงของบา้นศิลปนิ จ านวน 6  ปา้ย เปน็เงิน 60,000 บาท ตลอดงาน

40,000      3.6 ค่าจัดบธูพร้อมตกแต่งใหเ้หมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จ านวน 10 บธู บธู
ละ 4,000 บาท

80,000      3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที ่ประดับไฟบริเวณภายในงานใหส้วยงาม และไฟ
ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เปน็เงิน 80,000บาท

3,000 3.8 จดัหาพธิกีรส าหรับกจิกรรมภายในงาน จ านวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 3,000
 บาท29,000 4. การประชาสัมพนัธก์ารจดังานตลอดงาน จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

  10,000 4.1 ด าเนนิการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธท์าง Social Media โดยจะประชาสัมพนัธ์
กอ่นงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 10,000 บาท
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  10,000 4.2 ออกแบบและจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ติดต้ังบริเซรทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถมองเหน็ได้อยา่ง
ชดัเจน โดยระบวุนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจดังาน และออกแบบใหเ้ขา้กบัธมีงาน วสัดุการ
ผลิตปา้ยไวนลิพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 3 ปา้ย และปา้ยไวนลิพร้อมโครง 
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย พร้อมติดต้ังและร้ือถอน เปน็เงิน

5,000 4.3 ออกแบบและจดัวางผังพืน้ทีก่ารจดังานโดยรวม พร้อมติดต้ังใหเ้หน็อยา่งชดัเจน วสัดุใชเ้ปน็
ปา้ยไวนลิพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย  เปน็เงิน 5,000 บาท

4,000 4.4 ออกแบบและจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เร่ืองขยะและ
การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ปา้ย ปา้ยบอกทางไปหอ้งน้ าอย่างน้อย 4 ปา้ย 
ปา้ยบอกทางไปทีจ่อดรถอย่างน้อย 2 ปา้ย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่งาน พร้อมติดต้ังและร้ือถอน ตลอดงาน 
เปน็เงิน 4,000 บาท

47,500        5. การด าเนนิงานอืน่ ๆ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

12,000      5.1 ค่าตอบแทนจ้างบคุลากรอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั  จ านวน
 2 คร้ัง คร้ังละ 20 คน  คนละ 300 บาท

3,600 5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 6 คน คนละ
 300 บาท

2,400 5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด้่านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จ านวน 2 คร้ัง 
คร้ังละ 4 คน คนละ 300 บาท

25,000      5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ
พงึพอใจของการจัดงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 งาน/
คร้ัง

4,500 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดท าแผนการด าเนินงานและอื่นๆ)
500,000 

42,750

5,000 1.1 จดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการจดังานพร้อมเคร่ืองเสียงอปุกรณ์ไปครบชดุในการจดั
แถลงขา่ว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

20,000      1.2 เชญิส่ือมวลชนเขา้ร่วมงาน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น ตามความเหมาะสม เปน็เงิน 
20000 บาท

กจิกรรมยอ่ยที ่3 จา้งเหมาบริการจดักจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชนโคกกรวด อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 
ประกอบด้วยรายละเอยีดค่าใชจ้า่ย ดังนี้

๑. การจดังานแถลงขา่ว  มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้

หน้า ๒๓๖



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

5,000 1.3 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละผู้แถลงขา่วใหเ้หมาะสมกรูัปแบบของงาน จ านวน
 1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

5,000 1.4 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ และผู้ส่ือขา่ว จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 5,000 บาท

2,000 1.5 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนส่ือมวลชนแขกผู้มเีกยีรติในวนัจดังานแถลงขา่ว พร้อมเจา้หนา้ที่
รับลงทะเบยีน ไมน่อ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,750 1.6 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 1,750 บาท
2,500 1.7 จดัท าเอกสารประกอบการแถลงขา่ว ส าหรับผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และส่ือมวลชน จ านวน 

50 ชดุ ๆละ 50 บาท เปน็เงิน 2,500 บาท
1,500 1.8 จดัหาพธิกีรส าหรับจการจดัแถลงขา่ว จ านวน 1 คน เปน็เงิน 1,500 บาท

107,750

        5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพธิเีปดิและจดัหาอปุกรณ์ส าหรับพธิเีปดิใหป้ระธานในพธิเีปดิงานใหม้ี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

2,000 2.2 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละแขกผู้มเีกยีรติ VIP จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 15  ที ่
จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

5,000 2.3 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 
5,000 บาท

2,000 2.4 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนแขกผู้มเีกยีรติในวนัพธิเีปดิงาน พร้อมเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน ไม่
นอ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,500 2.5 จดัหาของทีร่ะลึกมอบหกบัทา่นประธานในพธิ ีจ านวน 1 ชิน้ เปน็เงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จดัหาขอบทีร่ะลึกส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ชดุๆ ละ 100 บาท เปน็

เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จดัหาพธิกีรส าหรับพธิเีปดิงาน จ านวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 1,500 บาท

70,000      2.9 ค่าเวทตีกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบนัไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทแีละฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวท ี พร้อมเจ้าหน้าทีค่วบคุมเวทแีละไฟฟา้ในการติดต้ังและร้ือถอน

2,000 2.10  จดัหาเต็นทอ์ านวยการและจดุพกันกัแสดง ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สวา่งและปล๊ักไฟ จ านวน 2 หลัง ตลอดวนังาน

5,000 2.11 จดัหาการแสดงศิลปพืน้บา้นในพธิเีปดิ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชดุ เปน็เงิน 5,000 บาท

2. การจดัพธิเีปดิงาน มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้

หน้า ๒๓๗



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖5
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งบประมาณ
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273,000 3. การจดักจิกรรมภายในงาน  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

10,000      3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้บา้น หรือการแสดงร่วมสมัย จ านวน 2 คร้ัง 
(คร้ังละ 1 วัน) คร้ังละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท

40,000      3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นใหเ้หมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จ านวน 2 คร้ัง (คร้ังละ 1 วัน) คร้ัง
ละ 20,000 บาท เปน็เงิน 40,000 บาท

20,000      3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 20,000 บาท

20,000      3.4 จัดใหม้ีจุดถ่ายภาพทีม่ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เปน็เงิน 20,000 บาท

60,000      3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีห่รือจัดท าอัตลักษณ์ของชุมชน จ านวน 6 ที ่
พร้อมปา้ยธงของบา้นศิลปนิ จ านวน 6  ปา้ย เปน็เงิน 60,000 บาท ตลอดงาน

40,000      3.6 ค่าจัดบธูพร้อมตกแต่งใหเ้หมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จ านวน 10 บธู บธู
ละ 4,000 บาท

80,000      3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที ่ประดับไฟบริเวณภายในงานใหส้วยงาม และไฟ
ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เปน็เงิน 80,000บาท

3,000 3.8 จดัหาพธิกีรส าหรับกจิกรรมภายในงาน จ านวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 3,000
 บาท29,000 4. การประชาสัมพนัธก์ารจดังานตลอดงาน จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

  10,000 4.1 ด าเนนิการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธท์าง Social Media โดยจะประชาสัมพนัธ์
กอ่นงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 10,000 บาท

  10,000 4.2 ออกแบบและจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ติดต้ังบริเซรทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถมองเหน็ได้อยา่ง
ชดัเจน โดยระบวุนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจดังาน และออกแบบใหเ้ขา้กบัธมีงาน วสัดุการ
ผลิตปา้ยไวนลิพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 3 ปา้ย และปา้ยไวนลิพร้อมโครง 
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย พร้อมติดต้ังและร้ือถอน เปน็เงิน

5,000 4.3 ออกแบบและจดัวางผังพืน้ทีก่ารจดังานโดยรวม พร้อมติดต้ังใหเ้หน็อยา่งชดัเจน วสัดุใชเ้ปน็
ปา้ยไวนลิพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย  เปน็เงิน 5,000 บาท

หน้า ๒๓๘



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖5
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4,000 4.4 ออกแบบและจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เร่ืองขยะและ
การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ปา้ย ปา้ยบอกทางไปหอ้งน้ าอย่างน้อย 4 ปา้ย 
ปา้ยบอกทางไปทีจ่อดรถอย่างน้อย 2 ปา้ย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่งาน พร้อมติดต้ังและร้ือถอน ตลอดงาน 
เปน็เงิน 4,000 บาท

47,500        5. การด าเนนิงานอืน่ ๆ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

12,000      5.1 ค่าตอบแทนจ้างบคุลากรอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั  จ านวน
 2 คร้ัง คร้ังละ 20 คน  คนละ 300 บาท

3,600 5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 6 คน คนละ
 300 บาท

2,400 5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด้่านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จ านวน 2 คร้ัง 
คร้ังละ 4 คน คนละ 300 บาท

25,000      5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ
พงึพอใจของการจัดงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 งาน/
คร้ัง

4,500 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดท าแผนการด าเนินงานและอื่นๆ)
500,000 

42,750

5,000 1.1 จดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการจดังานพร้อมเคร่ืองเสียงอปุกรณ์ไปครบชดุในการจดั
แถลงขา่ว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

20,000      1.2 เชญิส่ือมวลชนเขา้ร่วมงาน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น ตามความเหมาะสม เปน็เงิน 
20000 บาท

5,000 1.3 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละผู้แถลงขา่วใหเ้หมาะสมกรูัปแบบของงาน จ านวน
 1 งาน เปน็เงิน 85,000 บาท

5,000 1.4 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ และผู้ส่ือขา่ว จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 5,000 บาท

2,000 1.5 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนส่ือมวลชนแขกผู้มเีกยีรติในวนัจดังานแถลงขา่ว พร้อมเจา้หนา้ที่
รับลงทะเบยีน ไมน่อ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,750 1.6 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เปน็เงิน 1,750 บาท

กจิกรรมยอ่ยที ่4 จา้งเหมาบริการจดักจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชนสีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
ประกอบด้วยรายละเอยีดค่าใชจ้า่ย ดังนี้

๑. การจดังานแถลงขา่ว  มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้

หน้า ๒๓๙
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2,500 1.7 จดัท าเอกสารประกอบการแถลงขา่ว ส าหรับผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และส่ือมวลชน จ านวน 
50 ชดุ ๆละ 50 บาท เปน็เงิน 2,500 บาท

1,500 1.8 จดัหาพธิกีรส าหรับจการจดัแถลงขา่ว จ านวน 1 คน เปน็เงิน 1,500 บาท
107,750

        5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพธิเีปดิและจดัหาอปุกรณ์ส าหรับพธิเีปดิใหป้ระธานในพธิเีปดิงานใหม้ี
ความเหมาะสมกบัรูปแบบงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 5,000 บาท

2,000 2.2 จดัหาชดุรับแขกส าหรับประธานในพธิแีละแขกผู้มเีกยีรติ VIP จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 15  ที ่
จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

5,000 2.3 จดัหาทีน่ัง่ส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ตัว จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 
5,000 บาท

2,000 2.4 ด าเนนิการจดัลงทะเบยีนแขกผู้มเีกยีรติในวนัพธิเีปดิงาน พร้อมเจา้หนา้ทีรั่บลงทะเบยีน ไม่
นอ้ยกวา่ 1 คน  จ านวน  1 งาน เปน็เงิน 2,000 บาท

1,500 2.5 จดัหาของทีร่ะลึกมอบหกบัทา่นประธานในพธิ ีจ านวน 1 ชิน้ เปน็เงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จดัหาขอบทีร่ะลึกส าหรับแขกผู้มเีกยีรติ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 80 ชดุๆ ละ 100 บาท เปน็

เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จดัหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จดัหาพธิกีรส าหรับพธิเีปดิงาน จ านวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 1,500 บาท

70,000      2.9 ค่าเวทตีกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบนัไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทแีละฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวท ี พร้อมเจ้าหน้าทีค่วบคุมเวทแีละไฟฟา้ในการติดต้ังและร้ือถอน

2,000 2.10  จดัหาเต็นทอ์ านวยการและจดุพกันกัแสดง ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สวา่งและปล๊ักไฟ จ านวน 2 หลัง ตลอดวนังาน

5,000 2.11 จดัหาการแสดงศิลปพืน้บา้นในพธิเีปดิ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชดุ เปน็เงิน 5,000 บาท

273,000 3. การจดักจิกรรมภายในงาน  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

10,000      3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้บา้น หรือการแสดงร่วมสมัย จ านวน 2 คร้ัง 
(คร้ังละ 1 วัน) คร้ังละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท

40,000      3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นใหเ้หมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จ านวน 2 คร้ัง (คร้ังละ 1 วัน) คร้ัง
ละ 20,000 บาท เปน็เงิน 40,000 บาท

2. การจดัพธิเีปดิงาน มรีายละเอยีดค่าใชจ้า่ยดังนี้

หนา้ ๑๙๖
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

20,000      3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จ านวน 1 งาน 
เปน็เงิน 20,000 บาท

20,000      3.4 จัดใหม้ีจุดถ่ายภาพทีม่ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เปน็เงิน 20,000 บาท

60,000      3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีห่รือจัดท าอัตลักษณ์ของชุมชน จ านวน 6 ที ่
พร้อมปา้ยธงของบา้นศิลปนิ จ านวน 6  ปา้ย เปน็เงิน 60,000 บาท ตลอดงาน

40,000      3.6 ค่าจัดบธูพร้อมตกแต่งใหเ้หมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จ านวน 10 บธู บธู
ละ 4,000 บาท

80,000      3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที ่ประดับไฟบริเวณภายในงานใหส้วยงาม และไฟ
ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เปน็เงิน 80,000บาท

3,000 3.8 จดัหาพธิกีรส าหรับกจิกรรมภายในงาน จ านวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท  เปน็เงิน 3,000
 บาท29,000 4. การประชาสัมพนัธก์ารจดังานตลอดงาน จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

  10,000 4.1 ด าเนนิการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธท์าง Social Media โดยจะประชาสัมพนัธ์
กอ่นงาน จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 10,000 บาท

  10,000 4.2 ออกแบบและจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ติดต้ังบริเซรทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถมองเหน็ได้อยา่ง
ชดัเจน โดยระบวุนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจดังาน และออกแบบใหเ้ขา้กบัธมีงาน วสัดุการ
ผลิตปา้ยไวนลิพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 3 ปา้ย และปา้ยไวนลิพร้อมโครง 
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย พร้อมติดต้ังและร้ือถอน เปน็เงิน

5,000 4.3 ออกแบบและจดัวางผังพืน้ทีก่ารจดังานโดยรวม พร้อมติดต้ังใหเ้หน็อยา่งชดัเจน วสัดุใชเ้ปน็
ปา้ยไวนลิพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย  เปน็เงิน 5,000 บาท

4,000 4.4 ออกแบบและจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เร่ืองขยะและ
การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ปา้ย ปา้ยบอกทางไปหอ้งน้ าอย่างน้อย 4 ปา้ย 
ปา้ยบอกทางไปทีจ่อดรถอย่างน้อย 2 ปา้ย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่งาน พร้อมติดต้ังและร้ือถอน ตลอดงาน 
เปน็เงิน 4,000 บาท

47,500        5. การด าเนนิงานอืน่ ๆ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั

12,000      5.1 ค่าตอบแทนจ้างบคุลากรอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั  จ านวน
 2 คร้ัง คร้ังละ 20 คน  คนละ 300 บาท

หน้า ๒๔๑
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3,600 5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 6 คน คนละ
 300 บาท

2,400 5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด้่านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จ านวน 2 คร้ัง 
คร้ังละ 4 คน คนละ 300 บาท

25,000      5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ
พงึพอใจของการจัดงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 งาน/
คร้ัง

4,500 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดท าแผนการด าเนินงานและอื่นๆ)
200,000 

200,000 

200,000 

200,000 

200,000 

200,000 

200,000 

200,000 
200,000 

200,000 

*ทกุรายการสามารถถวัจา่ยได้

กจิกรรมยอ่ยที ่13  จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.จกัราช จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่14  จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่6 จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่8 จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.ล าทะเมนชยั จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่9 จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.เมอืงยาง จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่7 จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่12  จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่5 จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.สูงเนนิ จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่10  จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

กจิกรรมยอ่ยที ่11  จา้งเหมาบริการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการทอ่งเทีย่วชมุชน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

หน้า ๒๔๒



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว “งานตรุษจีน โคราช” 
วงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย เช่ือมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย ต าแหน่ง :  ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดนครราชสีมา   

 สถานท่ีท างาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสมีา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒52444 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
   จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของ

ภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพชั้นสูง” และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดจ าเป็นต้องมี
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือท าให้จังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นการเพ่ิมรายได้ ให้กับจังหวัด  

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและ  
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ มีการเดินทางมาทั้งเที่ยว
ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีหลากหลายและครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา แต่ยังขาดปัจจัย
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ท าให้
เกิดศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
วันตรุษจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ที่มีการสืบสานมาอย่างยาวนานและแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งในประเทศ

ไทยก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจ านวนมาก การจัดเทศกาลเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ ถือเป็นความเชื่อของชาวจีนที่จะได้เริ่มต้นสิ่ง
ดีๆ การค้าขายร่ ารวยและประสบความส าเร็จด้านต่างๆ ดังนั้นในเทศกาลดังกล่าวจึงมีความส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย “วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว” ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนถือปฎิบัติ และทุกๆบ้านจะท าความสะอาดบ้าน ซื้อของใช้ 
เสื้อผ้าใหม่ ตระเตรียมของเพ่ือน าไปไหว้ บูชาตามศาลเจ้าในวันไหว้ จัดหาสิ่งของมงคลไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวัน
เที่ยว เเละเพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบสานและเรียนรู้ประเพณีขนบธรรมเนียมในวันตรุษจีนนั้น  

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาจึงเล็งเห็นว่า การจัดงานเทศกาล วันตรุษจีน โคราช 
เพ่ือเฉลิมฉลองในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ของชาวไทยเชื้อสายจีน จะท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และดึงดูดนักท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมากด้วยขนาดของงานที่ยิ่งใหญ่ และด้วยชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดนครราชสีมา มีเป็นจ านวน
มากที่จะท าให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง ในทุกชุมชนเมือง ไม่ว่าเป็นตรอก ซอย ถนน จะต้องตกแต่งโคมไฟประดับที่
สวยงาม ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง และมีการจับจ่ายสินค้าอย่างคึกคักในย่านชุมชนเมือง การจัดงาน เทศกาลตรุษจีน โคราช 

หน้า ๒๔๓



จะช่วยส่งเสริมและสานสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน อาทิเช่น การแสดงแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย การออกร้านอาหารจีน และอาหารผสมผสานของท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกัน
ระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด
และเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับประเทศต่อไป 

เร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : มาก 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564       สิ้นสุดปี มีนาคม 2565  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) พ้ืนที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ประชาชน 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 

1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(๔.๒) ผลผลิต 

๑) จ านวนรายได้จากการซื้อ-ขาย  
๒) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๔.๓) ผลลัพธ์ แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ  

เชิงบวก : 
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
3) มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง
4).ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

เชิงลบ : ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

หน้า ๒๔๔



กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. 
ก.ค. - 
ก.ย. 

จัดกิจกรรมเทศกาล งานตรุษจีนโคราช จ านวน 3 วัน 3 คืน   

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ

สามารถด าเนินการได้ทันที
 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 

หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
1. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดท าข้อมูล/การด าเนินงาน) มีจ ากัด
2. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

หน้า ๒๔๕



 
 

 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั นครราชสมีา
แผนงาน : สง่เสรมิและประชาสมัพันธแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว
ผลผลติ : เกิดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือกระตุน้การทอ่งเทีย่ว
โครงการ : พัฒนาศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วและกีฬา
กิจกรรมหลกั : การพัฒนาการตลาดและประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่ว กีฬา และเครอืขา่ย
กิจกรรมยอ่ย : สง่เสรมิชอ่งทางการตลาดชมุชนทอ่งเทีย่ว “งานตรษุจนี โคราช”
๑. งบด าเนินงาน 0 2,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 0
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000 ส่งเสริมชอ่งทางการตลาดชมุชนทอ่งเทีย่ว “งานตรุษจนี โคราช”

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (แถลงข่าวการจัดงาน, ประชาสัมพันธ์ทกุสือ่และช่องทางประชาสัมพันธ์)
100,000       แถลงข่าวการจัดงาน 100,000 บาท
100,000       จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์และด าเนินการประชาสัมพนัธ์ทกุส่ือทกุแขนง ทกุช่องทาง 100,000 บาท
200,000       พธิีเปดิงาน 200,000 บาท

ค่าตอบแทนการแสดงและกิจกรรมศิปวัฒนธรรม
210,000       การแสดงเชิดมังกร พร้อมสิงโตดอกเหมย ชุดใหญ่ จ านวน 3 วัน จัดแสดงวันละอย่างน้อย 2 การแสดง 

210,000 บาท
60,000         กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของเด็ก เยาวชน จ านวน 3 วัน วันละ 4 ชุด ชุดละ 5,000 บาท

60,000         กิจกรรมการแสดงร่วมสมัย จ านวน 3 วัน วันละ 4 ชุด ชุดละ 5,000 บาท

150,000       การด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวด จ านวน  3 กิจกรรม จ านวน 150,000 บาท

การติดตัง้และตกแต่งสถานที่
200,000       ติดต้ังเวทกีลางในงาน พร้อมตกแต่งเวท ีแสง สี เสียง พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุด 200,000 บาท

50,000         ติดต้ังเวทกีารแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน พร้อมตกแต่งเวท ีแสง สี เสียง พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุด 50,000 บาท

50,000         ติดต้ังเวทกีารแสดงร่วมสมัย พร้อมตกแต่งเวท ีแสง สี เสียง พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุด 50,000 บาท
400,000       ตกแต่งสถานที ่ประดับไฟ ประดับโคมไฟภายในงาน 400,000 บาท

30,000         ตกแต่งสถานที ่ประดับไฟ ประดับโคมไฟ บริเวณทางเข้าวัดทีส่ าคัญ จ านวน 3 จุดๆ ละ 10,000 บาท
30,000         ออกแบบและจัดท าหุน่ปนีักษตัร (ปขีาล) จ านวน 2 ตัว พร้อมตกแต่งและประดับไฟใหส้วยงาม
60,000         ออกแบบและจัดท าหุน่มังกร จ านวน 2 ตัว พร้อมตกแต่งและประดับไฟใหส้วยงาม

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

หนา้ ๑๙๖

หน ้า ๒๔๖



 
  หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

80,000         ค่าจัดบธูพร้อมตกแต่งไฟประดับ จ านวน 20 บธู บธูละ 4000 บาท รวม 80,000 บาท
100,000       ค่าออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า จ านวน 2 จุด รวมเปน็เงิน 100,000 บาท

20,000         ออกแบบ ตกแต่ง ติดต้ังพร้อมร้ือถอน จุดตกแต่งร้านค้าเก่าแก่ขนถนนจอมพลหวัมังกร ไม่น้อยกว่า 2 ร้านค้า
20,000         ออกแบบ ตกแต่ง ติดต้ังพร้อมร้ือถอน จุดถ่ายรูปบนถนนจอมพล จ านวน 4 จุด รวม 20,000 บาท

3,000           มีถังขยะพร้อมถุงด า จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด ตลอดทัง้ 3 วัน รวม 3,000 บาท
12,000         ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพ่ร้อมรถสุขา จ านวน 2 คัน เปน็เวลา 3 วัน
27,000         ค่าตอบแทนการจ้างบคุลากรอ านวยความสะดวก 10 ท าความสะอาด 10 รักษาความปลอดภยั 10 จ านวน

 3 วัน วันละ 30 คน คนละ 300 บาท
18,000         ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพ่ร้อมรถปฐมพยาบาล จ านวน 3 คัน จ านวน 3 วัน
20,000         จัดเก็บข้อมูลการจัดงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 20,000 บาท

*ทกุรายการสามารถถวัจา่ยได้
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
  ล ำดบัควำมส ำคญั........... 

แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐำนโครงกำรของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด (ระดบักจิกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร  : โครงการพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 
วงเงิน 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงำน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย  ต าแหน่ง :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

  สถานที่ท างาน ส านกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ – 252444 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด) 
เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช เป็นงานเทศกาลอาหารย่างที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จัดขึ้นมาแล้ว 14 คร้ัง มีแนวคิดในการปรับรูปแบบการจัดงานเทศกาล
อาหารย่างโคราช ภายใต้ชื่องาน “Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT ” จะเป็นงานที่ได้เนรมิตรบรรยากาศและสีสันแห่งความลงตัวของบรรยากาศเมือง
คาวบอยที่ย่ิงใหญ่ตระการตาและประทับใจที่สุดในภาคอีสานแห่งเดียวในไทย พร้อมด้วยความหลากหลายของอาหารป้ิงย่างเลิศรสนานาชนิด และยังมีการ
แสดงประกอบแสง สี เสียง เวที รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่จะท าให้ผู้ร่วมงานได้มีความสุขกับการมาโชว์ทั้งอาหาร การกิน การแสดง การมาช๊อป 
การมาชิมมาลิ้มอาหารป้ิงย่างรสเลิศมากมายหลายชนิด ที่พร้อมใจกันสรรสร้างอาหารเลิศรสให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันแบบจุใจ ทุกคนที่มาร่วมงานจะได้มี
โอกาสได้ร่วมสนุกกับเกมส์การแข่งขันการดื่มกินในแบบสนุกสนาน หรือ การโชว์จากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินรับเชิญ ซ่ึงจะท าให้กิจกรรมในคร้ังน้ี เป็น
กิจกรรมที่ย่ิงใหญ่ไม่แพ้กิจกรรมใดในประเทศไทย... เน้นระดมผู้ประกอบการอาหารย่างที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ มาโชว์  มาชิม  มาแข่ง  มาขาย  ในงาน
เทศกาลอาหารย่างระดับชาติ  พร้อมฟังดนตรีสไตล์คาวบอยที่มีชื่อเสียง  ลักษณะของงานออกบูธกลางแจ้งประมาณ 150-200 บูธ บริเวณลานกิจกรรม
ตลาดเซฟวัน โดยมีการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตเวทีกลางแจ้ง บรรยากาศแบบเมืองคาวบอยขนานแท้ กิจกรรมประกวดอาหารย่างรสชาติอร่อยระดับชาติ 
ขบวนพาเหรดย่ิงใหญ่อลังการ ฯลฯ   กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ  กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการท่องเที่ยว  และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง
ระบบของจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสานในปีน้ีได้มีการจัดขบวนแรลลี่ท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม YEC 
หอการค้าทั่วประเทศเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งแบบ One day Trip และ Two Day Trip 
ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงวันจัดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหน่ึงด้วย อีกทั้ง ยังคงจัดกิจกรรมในช่วงกลางคืนเช่นทุกปีที่ผ่าน
มา เพื่อเพิ่มสีสันของงานไม่เพียงเท่าน้ี ยังได้ขนสินค้าในกลุ่ม OTOP และ SMEs หลากหลายชนิดมาไว้ในงานน้ีด้วย  
เพื่อให้การจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช “Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT” ได้รับการเผยแพร่ เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ หอการค้า
จังหวัดนครราชสีมาจะจัดกิจกรรมในลักษณะต่อยอด และเพิ่มสีสันความน่าสนใจของงานให้มากขึ้น จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์ประเภท
อาหารย่างให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นที่กล่าวขานถึงความประทับใจต่อไป   
(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 

สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : 
เพื่อให้การจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช “Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2022” ได้รับการเผยแพร่ เป็นที่รู้จักทั้งในและ

ต่างประเทศ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะจัดกิจกรรมในลักษณะต่อยอด และเพิ่มสีสันความน่าสนใจของงานให้มากขึ้น จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้าง
เอกลักษณ์ประเภทอาหารย่างให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : มาก 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้มีเงินสะพัดหมุนเวียน มีสภาพคล่อง
2. เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ให้มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
4. เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่น“เทศกาลอาหารย่างสไตล์คันทร่ีที่จังหวัดนครราชสีมา” ให้เป็นที่รู้จัก
5. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงกลางคืน
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(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลำคม ๒๕๖4  สิ้นสุดปี ธันวำคม ๒๕๖4 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) พื้นที่ภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการชุมชน OTOP ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหาร โรงแรม 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมำณ 

1. รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภำพ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

(๔.๒) ผลผลิต 
๑) เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครราชสีมา การจับจ่ายใช้สอยเงินหมุนเวียน ในระดับชุม เพิ่มมากขึ้น 
2) ชุมชน OTOP และผู้ประกอบการ SMEs  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

(๔.๓) ผลลัพธ์ 1. นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ 

เชิงบวก : 
๑) ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจ าหน่ายสินค้าในงาน 
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่
ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 
โครงการเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช 

 

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 

(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ด าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ

ก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
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 เคร่ืองมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา    ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
1. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
1. งบประมาณมีจ ากัด

หน้า ๒๕๐



 
 

 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต : มรีายไดแ้ละจ านวนนักทอ่งเทีย่วเพ่ิมขึน้
โครงการ : พัฒนาศักยภาพการทอ่งเทีย่วและบริการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่ว กีฬา และเครือขา่ย
กิจกรรมยอ่ย : เทศกาลอาหารยา่ง ณ โคราช
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,500,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเช่าบา้น
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่า้น
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 1,500,000
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500,000 ค่าจา้งเหมาจดังาน จ านวน 1 คร้ัง
  (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (๙) เงินสมทบทุนประกนัสังคม 

*ทกุรายการสามารถถัวจ่ายได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

หน้า ๒๕๑



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดบัควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐำนโครงกำรของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด (ระดบักจิกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร  : โครงการพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย : เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วงเงิน 3,500,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงำน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย  ต าแหน่ง :  ทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

  สถานที่ท างาน ส านกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ – 252444 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด) 
จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง”  แม้ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา จะไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แต่กลับเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิด
รายได้ให้จังหวัด ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพื่อให้จังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดดังน้ัน  และชาวต่างประเทศได้รับรู้ 
(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 

สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : 
        การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  อ าเภอพิมาย จึงเป็นอีกโครงการหน่ึงที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานพัฒนาของอ าเภอพิมายที่มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอพิมาย จังหวัดและประเทศไทย  ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีงานประเพณีที่ส าคัญของ
อ าเภอที่สืบทอดกันมาช้านาน คือ เทศกาลประเพณีเที่ยวพิมาย ที่มีการจัดมาตั้งแต่ปี 2532 อย่างต่อเน่ืองกว่า 30 ปี ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ควรมีการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง 

เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : มำก 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 2. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร

 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เริ่มต้น ตุลำคม ๒๕๖4  สิ้นสุด มกรำคม ๒๕๖5 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) พื้นที่อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง ผู้ประกอบการร้านค้าภายในกิจกรรม 

หน้า ๒๕๒



(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมำณ 

1. รายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.60 ต่อปี
เชิงคุณภำพ 

1. มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
(๔.๒) ผลผลิต 

๑) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ๒) กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
(๔.๓) ผลลัพธ์ แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ 

เชิงบวก : 
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

เชิงลบ : ไม่มี 
(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่
ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 
เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 3,500,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 

(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ด าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ

ก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เคร่ืองมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
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(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา    ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
1. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดท าข้อมูล/การด าเนินงาน) มีจ ากัด

หน้า ๒๕๔



 
 

 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ผลผลิต : มีรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
๑. งบด าเนินงาน 3,500,000 3,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,500,000 3,500,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500,000 3,500,000 จ้างเหมาจัดงาน ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพมิาย จ านวน 5 วนั 

330,000 งานติดต้ังอัฒจรรยช์มการแสดง 4 โซน(A B C D) และประธานและแขกผู้ชม
 ภายใต้มาตรการ social distancing ดังนี้
ติดต้ังชุดที่นั่งชมการแสดงประธานและแขกพเิศษประกอบด้วยชุดรับแขก
สวยงามส าหรับประธานไม่น้อยกวา่ 10 ที่นั่งและเก้าอี้บุนวมขาเหล็กส าหรับ
แขกพเิศษ ไม่น้อยกวา่ 30 ที่นั่งพร้อมเจ้าหน้าที่ติดต้ังและร้ือถอน
ติดต้ังอัฒจรรยช์มการแสดงโซน A โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง  จ านวนไม่น้อยกวา่ 250 ตัว เและพร้อม
เจ้าหน้าที่ติดต้ังและร้ือถอน
ติดต้ังอัฒจรรยช์มการแสดงโซน B  โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง  จ านวนไม่น้อยกวา่ 160 ตัว  พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดต้ังและร้ือถอน
ติดต้ังอัฒจรรยช์มการแสดงโซน C  โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง  จ านวนไม่น้อยกวา่ 350 ตัว  พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดต้ังและร้ือถอน
ติดต้ังอัฒจรรยช์มการแสดงโซน D  โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง  จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 ตัว  พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดต้ังและร้ือถอน

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

หน้า ๒๕๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

400,000 ค่าออกแบบติดต้ังเวทีการแสดง แสง สี เสียง ตลอดการแสดง 5 วนั พร้อม
เจ้าหน้าที่ติดต้ังและร้ือถอน

600,000 งานจ้างเหมาแสงและเสียงตลอดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ติดต้ังและร้ือถอน
1,700,000    งานชุดก ากับการแสดง ประกอบด้วย

ค่าลิขสิทธิเ์พลง ปรับเนื้อหา และเรียบเรียงให้เข้ากับรูปแบบการจัดงาน
ค่าก ากับการแสดงและโค๊ตแอคต้ิง
ค่าแบ๊คสเตจ
ค่านักแสดงหลัก
ค่านักแสดงสมทบ
ค่าเส้ือผ้านักแสดงหลักและนักแสดงสมทบ
ค่าท าไลท์ต้ิงและออกแบบ
ค่าช่างแต่งหน้าของนักแสดง
ค่าติดต่อและประสานงาน
ค่าอุปกรณ์ประกอบเร่ืองการแสดงแสงสีเสียง

100,000 งานจัดสถานที่ประกอบงาน(เต็นท์นักแสดง  เต็นท์ประชาสัมพนัธ ์,พยาบาล 
และติดต้ังระบบไฟฟา้ภายในทั้งหมด พร้อมเจ้าหน้าที่ติดต้ังและร้ือถอน

100,000 ค่าเคร่ืองเสียงและไฟประดับตกแต่งด้านหน้าบริเวณงาน พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดต้ังและร้ือถอน

50,000         จัดหาเวที ส าหรับการแสดงของเยาวชนในอ าเภอภิมาย ตลอดทั้ง 5 วนั 
ขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่ 4.8 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 4.8 เมตร สูงไม่น้อย
กวา่ 50 เซนติเมตร ตกแต่งเวทีให้สวยงาม แข็งแรง เหมาะสมกับรูปแบบของ
การจัดงาน พร้อมเคร่ืองเสียงครบชุดและไฟประดับเวที พร้อมเจ้าหน้าที่ใน
การติดต้ังและร้ือถอน

30,000         ค่าตอบแทนการแสดงของเยาวชนในอ าเภอพมิาย จ านวน 5 วนั
60,000         ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขดูแลตามมาตรการฯ จ านวน 

40 คน/วนั จ านวน 5 วนั คนละ 300 บาท
50,000         ค่าจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัดงาน

 5 วนั (จุดลงทะเบียน ไทยชนะ/เจลแอลกอฮอร์/เคร่ืองวดัอุณหภูมิ/
สต๊ิกเกอร์ติดผู้เข้าชมงาน)

หน้า ๒๕๖



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

30,000         ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าที่คัดกรอง จ านวน 50 คน/วนั จ านวน 2 วนั 
คนละ 300 บาท

20,000         ค่าจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัด
งานแข่งเรือ 2 วนั (จุดลงทะเบียน ไทยชนะ/เจลแอลกอฮอร์/เคร่ืองวดั
อุณหภูม/ิสต๊ิกเกอร์ติดผู้เข้าชมงาน)

30,000         ค่าจ้างบันทึก ภาพนิ่ง พธิเีปิด บรรยากาศการจัดงานพร้อมสรุปภาพงาน
จ านวน 5 วนั จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัด
งาน สรุปความพงึพอใจของการจัดงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ จ านวน 1 งาน

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หน ้า ๒๕๗



 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคญั......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว “ไบค์ออนทัวร์นครราชสีมา”  
วงเงิน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต  จิตละมัย  ตำแหน่ง :  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

          สถานทีท่ำงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
    หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔25 2444 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดประเด็นในการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ตอบสนองนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้กำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2564 – 2565)  กำหนดว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาทั้งเที่ยวตลอดทั้งปี อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
นครราชสีมา ส่งผลให้เกิดรายได้กระจายอย่างทั่วถึง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ได้รับให้เป็นเมือง Sport City ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาภายในจังหวัดหลากหลาย
ประเภทกีฬา สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่ของจังหวัด รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีมาตรฐานในการรองรับผู้สนใจ
ด้านกีฬาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การจัดกิจกรรมในจังหวัดจึงมีความจำเป็น 
และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น เกิดความร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็น
แรงกระตุ้นสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้ยั่งยืน  

เร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มาก 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

  โครงการเดิม  โครงการใหม ่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา  ดำเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖4  สิ้นสุดป ีกันยายน ๒๕๖5 
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) พื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายด้านกีฬา นักกีฬา นักท่องเที่ยวชาวไทย 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น     2. มีการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการกีฬา

หน้า ๒๕๘



เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
(๔.๒) ผลผลิต 

๑) รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น   ๒) กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการการกีฬาและนันทนาการ 
(๔.๓) ผลลัพธ์ เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา 
(๔.๔) ผลกระทบ 

เชิงบวก : 
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

เชิงลบ : ไม่ม ี
(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่
ละกิจกรรมสำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริม่ดำเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค. - ก.ย. 
กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว “ไบค์ออนทัวร์นครราชสีมา” 

✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง    จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ความพร้อมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ

กำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่ม ี...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่)..... 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา    ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
1. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทำข้อมูล/การดำเนินงาน) มีจำกัด

หน้า ๒๕๙



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ผลผลิต : เกิดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียว
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและบริการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมกีฬาเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียว “ไบค์ออนทัวร์นครราชสีมา”
๑. งบด าเนินงาน 490,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 490,000 กิจกรรมกีฬาเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียว “ไบค์ออนทัวร์นครราชสีมา”

5,000        ออกแบบและตกแต่งจุดปล่อยตัวกิจกรรมป่ันจักรยาน
31,800      ออกแบบและจัดหาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 และมีบันไดข้ึนลง 2 จุด โดยตกแต่งเวทีและฉากหลังให้สวยงาม พร้อมเจ้าหน้าท่ีในการติดต้ังและร้ือ
ถอน200,000    ค่าของท่ีระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 1,000 คน

50,000      ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 1,000 คน
150,000    ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 1,000 บาท

15,000      ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย จ านวน 50 คน คนละ 
300 บาท2,000        ค่าจ้างออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การจัดงานช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 3 ส่ือ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

หนา้ ๑๙๖

หน้า ๒๖๐



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

20,000      ค่าจ้างออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานไวนิลยิงโครงไม้ขนาดกว้าง 1.2 เมตร 
สูง 2.4 เมตร ติดต้ังภายในตัวเมืองนครราชสีมา พร้อมติดต้ังและร้ือถอน จ านวน 20 ป้าย

11,200      ค่าจ้างออกแบบและจัดท าป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดงานพร้อมท้ังแผนท่ีการเข้างาน
ขนาด 3 x 6 เมตร ติดต้ังในจุดส าคัญหลัก พร้อมติดต้ังและร้ือถอน จ านวน 2 ป้าย

5,000        จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความพึงพอใจ
ของการจัดงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 งาน

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖

หน้า ๒๖๑
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(1 ชุด : 1 กิจกรรม) 
ล ำดับควำมส ำคัญ.... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย 
กิจกรรมย่อย อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
วงเงิน     ๑,๕๐๐,๐๐๐  บำท  
ยุทธศำสตร์ชำติ  
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงำน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
หน่วยด ำเนินกำร เทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ  นายเอกภพ  โตมรศักดิ์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหัวทะเล 

สถานที่ติดต่อ ส านักงานเทศบาลต าบลหัวทะเล  โทร 044 925111 

1. หลักกำรและเหตุผล
1.1  ที่มา : วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและ

สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้
คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย
ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น  ดังนี้การสืบสาน
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชนเพ่ือให้เยาวชนและ
ชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิตของชุมชน   ประกอบกับเทศบาลต าบลหัวทะเล 
ได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหาย  จึงได้จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP  กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  (การแข่งขันเรือ
อีโปง) และกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้า มาอย่างต่อเนื่องเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา และในปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาลต าบลหัวทะเลได้จัดกิจกรรมดังกล่าว และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครราชสีมา เพ่ือพัฒนาบึงหัวทะเลให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่  ปอดของคนโคราช  ตามโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา (บึงหัวทะเล) 

ดังนั้น เทศบาลต าบลหัวทะเลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจและหน้าที่บ ารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 (8)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ (๑๑) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ 

หน้า  ๒๖๒



2 

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในการบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ชมรม      
การท่องเที่ยวโคราช  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา จัดท าโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นข้ึน   

1.2 สรุปสำระส ำคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันจากวัฒนธรรมสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทย
มากขึ้น  ท าให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่ดีงามได้รับ      
การถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังลดลง  ท าให้อนุ ชนรุ่นหลังขาดความตระหนักและขาดจิตส านึกในการ
ให้ความส าคัญและเข้าใจถึงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงต้องเสริมสร้างโดยการ
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญและ
เล็งเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ก าลังจะสูญหายไปด้วยการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง การแข่งขันเรืออีโปง และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ความเร่งด่วน : เพ่ือส่งเสริมและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมพื้นถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๒.๑.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
๒.1.๒  เพ่ือปลูกจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
๒.1.๓ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและสานึกรักบ้านเกิด 
2.1.๔ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2.1.๕ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล และจังหวัด

นครราชสีมา 
2.2  สภาพของโครงการ 

( / )  โครงการเดิม  (    )  โครงการใหม่ 
2.3  ประเภทของโครงการ 

(  / )  พัฒนา   (    )  ด าเนินการปกติ 
2.4  ระยะเวลาด าเนินการ  2  วัน  เริ่ม  30  ตุลาคม  2563  สิ้นสุด  31  ตุลาคม  2563 
2.5  สถานที่ด าเนินการ บึงทะเล เทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

3. กลุ่มเป้ำหมำย
3.1  กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวทะเลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ประมาณ ๔๐,000  คน  
3.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวทะเล 
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4. เป้ำหมำย
4.1 เป้าหมายโครงการ: จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแข่งขันเรืออีโปง) 

4.2  ผลผลิต : ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรืออีโปง)  และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่ 

4.3  ผลกระทบ 

เชิงบวก : ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เชิงลบ : ……-........………………………………………………………………………………………………………… 

5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน
5.1  เสนอโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา  
5.2  จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นและสถานศึกษา  เพ่ือเตรียมการ

ด าเนินโครงการ 
5.3  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
5.4  ติดต่อ  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนใน

ท้องถิ่น  เพ่ือร่วมกันสนับสนุนและด าเนินงานตามโครงการ 
5.๕  ด าเนินงานตามโครงการ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจ าปี 2563 
5.๖  สรุปและประเมินผลการจัดงาน   

6. วิธีกำรด ำเนินกำร (  / )  ด าเนินการเอง (     )  จ้างเหมา 

7. วงเงินของโครงกำร  จ านวน   1,500,000 บาท

8. ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(   )  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(  /)  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกิน

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
(    )  มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(    )  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. ควำมพร้อมของโครงกำร
9.1  พื้นที่ด าเนินโครงการ 

( / )  ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

(   )  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว 
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

(    )  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
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9.2  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
(  / )  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) เทศบาลต าบลหัวทะเล 
(    )  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้) 
(    )  ไม่มี 

9.3  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์ ( /)  ทั้งหมด   (  ) บางส่วน (  ) ไม่มีประสบการณ์ 

 เครือ่งมือด าเนินการ (  )  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
( /)  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
(  )  ไม่มีต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ (  )  มีประสบการณ์สูง 
( /)  มีประสบการณ์ปานกลาง 
(  )  ไม่มีประสบการณ์ 

9.4  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(   )  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(   )  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(   )  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

9.5  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
( /)  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
(  )  ต้องท ารายงานการศึกษา 

10. วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เม่ือโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจ าปี จึงต้องอนุรักษ์และดูแลบ ารุงรักษาบริเวณสถานที่จัดงาน และอุปกรณ์ในการจัด

งานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

11. ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด:
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารงบประมาณ 

******************************************************************** 
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งบรายจา่ย - รายการ ปี 2563

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั / กลุม่จงัหวดั นครราชสมีา

แผนงาน : สง่เสริมและประชาสมัพันธ์แหลง่ท่องเที่ยว

ผลผลติ  : มีรายได ้และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึน้

โครงการ : พัฒนาศักยภาพดา้นการท่องเที่ยวและบริการ

กิจกรรมหลกั : การพัฒนาการตลาดและประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือขา่ย

กิจกรรมยอ่ย : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสานประเพณี ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 1,500,000     

1.1.1 ค่าตอบแทน 312,000 

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้กบัทางราชการ 312,000 36,000       (75 คน * คนละ 240 บาท 2 วัน) ค่าตอบแทน เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั

16,000       (16 คน * คนละ 500 บาท 2 วัน) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

42,000       เงินรางวัลการแขง่ขนัเรืออโีปง 

26,000       เงินรางวัลแขง่ขนัหัวบอดท้ายใบ้ประเภทชาย
14,000       เงินรางวัลแขง่ขนัชกมวยทะเล 

6,000         เงินรางวัลแขง่ขนัหมาเน่าลอยน ้า 
6,000         เงินรางวัลแขง่ขนัสาวน้อยลอยน ้า 

12,000       เงินรางวัลแขง่ขนัพายกระทะ 
36,000       เงินรางวัลการประกวดหนูน้อยเรืออโีปง
36,000       เงินรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ 
41,000       เงินรางวัลการประกวดขบวนแห่กจิกรรมแขง่ขนัเรืออโีปง 

41,000       เงินรางวัลการประกวดกองเชยีร์กจิกรรมแขง่ขนัเรืออโีปง

หน่วย : บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (1 ชดุ : 1 กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง
ปี 2564
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งบรายจา่ย - รายการ ปี 2563

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง
ปี 2564

1.1.2  ค่าใชส้อย 1,058,000      

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,028,000      50,000       ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่จดังาน บริเวณที่จอดรถส้าหรับผู้มาร่วมงาน

242,000     ค่าจา้งเหมาจอ LED และการบันทึกภาพ ob

300,000     ค่าจา้งมหรสพ การแสดง และค่าใชจ้า่ยในการจดัท้าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

12,000       ค่าจา้งรถสุขา

100,000     ค่าจา้งเหมาจดุพลุ

70,000       ค่าจา้งเหมาเวทีโครงสร้างหลังคา

75,000       ค่าจา้งเหมาระบบเสียงมาตรฐานและเคร่ืองดนตรี 

50,000       ค่าจา้งเหมานักดนตรีแบคอพั และแด๊นซ์เซอร์เต้นประกอบเพลง 

59,000       ค่าจา้งเหมาจดัท้าถว้ยรางวัลและสายสะพาย การประกวดนางนพมาศ 

เทพบุตรเรืออโีปง และถว้ยรางวัลการแขง่ขนักจิกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ

70,000       ค่าจา้งจดังานแถลงขา่ว

(7) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

(8) ค่ารับรองและพิธีการ 30,000 30,000       ค่าจา้งเหมาจดัท้าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส้าหรับผู้เขา้ร่วมงานแถลงขา่ว

(9) เงินสมทบทุนประกนัสังคม

1.1.3  ค่าวสัดุ 130,000 

(1) วัสดุส้านักงาน

(2) วัสดุเชื อเพลิง และหล่อล่ืน

(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

(6) วัสดุกอ่สร้าง 130,000 130,000     ค่าวัสดุกอ่สร้าง ส้าหรับปรับปรุงตกแต่งบริเวณสถานที่จดังาน
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลัก :  บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่มาตรฐานจีโอพาร์คยูเนสโก 
ยุทธศาสตร์ชาติ  :  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  :  ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงต่อภาคและภูมิภาค 
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
หน่วยด าเนินการ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลาย 

เป็นหินฯ   สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
หมายเลขโทรศัพท์ 087 – 2572271 

(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : World Economic Forum  รายงานว่า ใน พ.ศ. 2562  ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน

ทางเข้าประเทศ 35.5 ล้านคน  มีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว  2.18 แสนล้านบาทหรือเท่ากับ 9.6 % 
ของจีดีพีประเทศไทย  และช่วยสร้างงานให้ประชากร 2.44 ล้านคน  ในด้านศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยว
ของประเทศไทย  เพ่ิมจากอันดับ 35 ใน พ.ศ. 2558  เป็นอันดับ 31  ใน พ.ศ. 2562  การท่องเที่ยวจึงเป็นที่มาของ
รายได้หลักและการมีงานท าส าคัญสาขาหนึ่งของประเทศ และช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ภาพรวมให้สูงขึ้น 

การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์หรือ Geotourism หมายถึงการท่องเที่ยวที่สนับสนุนหรือส่งเสริมลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยา วัฒนธรรม สุนทรียภาพ มรดก และความ
เป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่อาศัยอยู่ (UNESCO, 2011) จึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาจีโอพาร์คของยูเนสโก และสอดคล้องกับการสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้เห็นชอบกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอให้อุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์คสมัครเป็นสมาชิกจีโอพาร์คโลกยูเนสโก (UNESCO Global 
Geopark) และให้ทางกระทรวง รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม
พิจารณาก าหนดแผนงานรองรับการบริหารจัดการพ้ืนที่ การดูแลบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือความเป็นจีโอพาร์คโลกอย่างยั่งยืนต่อไป 

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ.......... 
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 (1.2) สรุปสาระส าคัญ 

        สภาพปัญหา / ความต้องการ  : ปัจจุบัน โคราชจีโอพาร์คจากประเทศไทย ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ       
จีโอพาร์ค 20 แห่งใน 16 ประเทศทั่วโลกที่รอการประเมินจากยูเนสโกเพ่ือพิจารณาจัดตั้งเป็นจีโอพาร์คโลกในปี 
2563 นี้ แต่เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้ต้องเลื่อนช่วงเวลาการประเมินออกไปเป็น
หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวจะทุเลาลงซึ่งอาจเป็นต้นปี 2564 แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมของโคราช          
จีโอพาร์คก็ยังจ าเป็นต้องด าเนินการไป เพ่ือยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การศึกษา
และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานโคราชจีโอพาร์คให้
สูงขึ้นกว่าเดิม ตามแนวทางการพัฒนาของยูเนสโกที่จะมีการประเมินทุก ๆ 4 ปี หลังจากที่มีการรับรองจัดตั้งเป็น       
จีโอพาร์คโลกแล้ว 

ความเร่งด่วน : ผลการทดสอบประเมินตนเองของโคราชจีโอพาร์ค ก่อนการประเมินจริงของยูเนสโก จาก
ทีมคณะผู้ประเมินอาสาจากประเทศญี่ปุ่น และจากคณะผู้บริหารโคราชจีโอพาร์คปัจจุบัน ผลการประเมินโดยสรุปยังอยู่
ในระดับเพียงค่อนข้างดี  และบางด้านยังต้องปรับปรุง เช่น การรับรู้ของประชาชนหรือการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ท างานบูรณาการกันของหุ้นส่วนและเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศต่อการขับเคลื่อนจีโอพาร์คสู่มาตรฐานที่
สูงขึ้น กิจกรรมด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแบบ Geotourism ดังนั้น เพ่ือความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการท าให้
ประเทศไทย  ซึ่งน าโดยจังหวัดนครราชสีมา เป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Triple 
Crown” ประเทศที่ 3 ของโลกต่อจากเกาหลีใต้และจีน (1 จังหวัดที่มีทั้งโปรแกรม 1) มรดกโลก 2) มนุษย์และชีว
มณฑล 3) จีโอพาร์คโลกของยูเนสโก) จึงสมควรให้มีการด าเนินงานตามโครงการนี้ 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1) เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกยูเนสโกให้สูงขึ้น
2) เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว Geotourism ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์

มรดกทางธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรม

      (2.2) สถานภาพโครงการ 
       โครงการเดิม     โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ 

        พัฒนา                 ด าเนินการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี 2564  สิ้นสุดปี 2565 
 (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและพ้ืนที่ 
         หน่วยงานเครือข่ายของโคราชจีโอพาร์ค ใน 5 อ าเภอ (สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ  เฉลิมพระเกียรติ) 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค 5 อ าเภอ 

        จ านวน 100,000 คน 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่โคราชจีโอพาร์ค 5 อ าเภอ 
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัด 
1) ผู้ประกอบการด้านการท่องเทียวและอาสาสมัครน าเที่ยว ไม่ต่ ากว่า 160 คน
2) หนังสือโคราชจีโอพาร์ค ไม่ต่ ากว่า 700 เล่ม
3) บุคลากรโคราชจีโอพาร์คร่วมสัมมนาจีโอพาร์คภายในและต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 19 คน
4) นักสื่อความหมายในโรงเรียนจีโอพาร์ค 120 คน
5) งานฟอสซิลเฟสติวัล 4 วัน

(4.2) ผลผลิต : 
1) ผู้ประกอบการและอาสาสมัครน าเที่ยว
2) หนังสือโคราชจีโอพาร์ค
3) บุคลากรโคราชจีโอพาร์คที่มีประสบการณ์สัมมนางานจีโอพาร์ค
4) นักสื่อความหมายในโรงเรียนจีโอพาร์ค
5) งานฟอสซิลเฟสติวัล

(4.3) ผลลัพธ์ : 
1) โคราชจีโอพาร์ค ได้รับการจัดตั้งเป็นจีโอพาร์คโลกโดยยูเนสโก หรือเป็น “UNESCO Global

 Geopark” และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในระดับสากล
2) นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่โคราชจีโอพาร์ค 5 อ าเภอและในจังหวัดนครราชสีมา จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น
3) เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สนับสนุนนโยบายรัฐ

ด้านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
4) มรดกทางธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

(4.4) ผลกระทบ : 
 เชิงบวก : 
1) ประเทศไทย  จะเป็นประเทศที่ 3 ของโลกต่อจากเกาหลีใต้และจีน ที่มีจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่ง

3 มงกุฎของยูเนสโก”  หรือ  “The UNESCO Triple Crown”
2) เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ด้านการการท่องเที่ยว
3) ชุมชนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจและเกิดจิตส านึกอนุรักษ์ หวงแหนในทรัพยากรของท้องถิ่นตน
4) จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ของสถาบันการศึกษา

ต่างๆ  ซึ่งจะเป็นที่มาของรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวของท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล

 เชิงลบ :   - 

หน้า ๒๗๐



(5) แนวทางการด าเนินงาน

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.64 -ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.65 – มิ.ย.65  ก.ค.-ก.ย.65 
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในโคราชจี
โอพาร์ค (4 กลุม่ คือ 1) กลุ่มที่พักและร้านอาหาร  2) 
กลุ่มผลิตสินค้าของที่ระลึกเอกลักษณ์อัตลักษณ์  3) 
กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถ  4) กลุ่มมัคคุเทศก์และ
อาสาสมัครน าเที่ยว  กลุ่มละ 40 คน  กลุ่มละ 3 วัน) 

 

กิจกรรมย่อยที่ 2 พิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค  

กิจกรรมย่อยที่ 3 สมัมนาเครือข่ายจีโอพาร์คภายใน
และต่างประเทศ 

 

กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดการอบรมนักสื่อความหมายจีโอ
พาร์ค (GeoGuide For Geopark) ที่เป็นนักเรียนแกน
น าโรงเรยีนจีโอพารค์  

 

กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งท่ี 6 

(6) วิธีการด าเนินงาน
 ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ  จ านวน  3,000,000  บาท  จ าแนกได้ ดังนี้

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1)  พ้ืนที่ด าเนินโครงการ

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้วอยู่ใน 
      ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม 
      กฎหมาย 

   อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

(9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) …………………………………………………. 
 ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 ๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทัง้หมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 

หน้า ๒๗๑



๏ เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม
  ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง
  มีประสบการณ์ปานกลาง 
  ไม่มีประสบการณ์ 

    (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
  ต้องท ารายงานการศึกษา

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :
คือ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับอ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ และเฉลิมพระเกียรติ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อ

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :
ไม่มี
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 แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  นครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล
โครงการ : โครงการพัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่มาตรฐานจีโอพาร์คโลกยูเนสโก 3,000,000
กิจกรรมหลัก : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงภมูิศาสตร์ (Geotourism) ในโคราชจีโอพาร์ค
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมกลุ่มอาชีพตา่งๆ  ในโคราชจีโอพาร์ค (4 
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่พักและร้านอาหาร  2) กลุ่มผลิตสินค้าของที่ระลึก
เอกลักษณอั์ตลักษณ ์ 3) กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถรับจ้าง  4) 
กลุ่มมัคคุเทศก์และอาสาสมัครน าเที่ยว  กลุ่มละ 40 คน  กลุ่มละ 3 
วัน)

438,250

๑.๑ ค่าตอบแทน 64,800
  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลของรัฐ 21,600   (๑) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลของรัฐ 6 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท
  (๒) ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ 43,200   (๒) ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ  6 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท
1.2 ค่าใช้สอย 287,000
  (๑) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 48,000   (๑) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในสถานที่เอกชน  160 คน x 6 มื้อ x 50 บาท
  (๒) ค่าอาหารกลางวัน 192,000   (๒) ค่าอาหารกลางวัน 160 คน x 3 มื้อ x 400 บาท
  (๓) ค่าเช่าห้องประชุม 33,000   (๓) ค่าเช่าห้องประชุม 11 วัน x 3,000 บาท
  (๔) ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 14,000   (๔) ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง 4 คัน x 1 วัน x 3,500 บาท
1.3 ค่าวัสดุ 86,450
  (๑) วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 24,000   (๑) วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ส่วนราชการ 16 วัน x 1,500 บาท

  (๒) กระเป๋าผู้เข้าอบรม 48,000   (๒) กระเป๋าผู้เข้าอบรม 160 ใบ x 300 บาท
  (๓) วัสดุส านักงาน 14,450   (๓) วัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ์ ปากกาลูกล่ืน แฟ้มประชุม กระดาษ ป้ายชื่อ ฯลฯ
กิจกรรมย่อยที่ 2 พิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค 168,000
2.๑ ค่าใช้สอย 168,000
  (๑) จ้างพิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค 168,000   (๑) จ้างพิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค ปกแข็ง ขนาดไม่ต่ ากว่า 19 x 26 ซม และ 200 หน้า 

กระดาษอาร์ตมัน 4 สี  จ านวน 700 เล่ม

งบประมาณ (บาท)
ค าชี้แจง

หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖
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  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ (บาท)
ค าชี้แจง

กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาเครือข่ายจีโอพาร์คภายในและตา่งประเทศ 391,600
3.๑ ค่าใช้สอย 391,600
  (๑) ค่าพาหนะ 225,000   (๑) ค่าพาหนะเดินทางไปต่างประเทศ  3 ประเทศ x 3 คน x 25,000 บาท

  (๒) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 45,000   (๒) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 5,000 บาท x 9 คน
  (๓) ค่าที่พัก 36,000   (๓) ค่าที่พักต่างประเทศ 2 ห้อง x 2,000 บาท x 3 ประเทศ x 3 วัน
  (๔) ค่าที่พัก 9,000   (๔) ค่าที่พักในประเทศ 6 ห้อง x 1,500 บาท
  (๕) ค่าเช่ารถตู้ 17,500   (๕) ค่าเช่าเหมารถตู้ 3,500 บาท /วัน x 5 วัน
  (๖)  ค่าเบี้ยเล้ียง 2,400   (๖)  ค่าเบี้ยเล้ียงไปราชการในประเทศ 240 บาท / คน / วัน x 10 คน
  (๗) ค่าเบี้ยเล้ียง 56,700   (๗) ค่าเบี้ยเล้ียงไปราชการต่างประเทศ 2,100 บาท x 3 คน x 3 วัน x 3 ประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดการอบรมนักสื่อความหมายจีโอพาร์ค 
(GeoGuide For Geopark) ที่เปน็นักเรียนแกนน าโรงเรียนจีโอ
พาร์ค 20 โรงเรียน รวม 120 คนระยะเวลา 3 วัน จัดที่รีสอร์ท

480,000

4.๑ ค่าตอบแทน 21,600
  (๑) วิทยากร 21,600   (๑) วิทยากร ๒ คน x 3 วัน x 3,600 บาท
4.๒ ค่าใช้สอย 417,000
  (๑) ค่าอาหาร 120,000   (๑) เหมาจ่ายค่าอาหาร 2 วัน x 500 บาท x 120 คน
  (๒) ค่าที่พัก 144,000   (๒) เหมาจ่ายค่าที่พัก   2 วัน x 600 บาท x 120 คน
  (๓) ค่าอาหารเช้า +กลางวัน 96,000   (๓) วันที่ 3 ค่าอาหารเช้า +กลางวัน 2 มื้อ x 400 บาท x 120 คน
  (๔) ค่าอาหารว่าง 12,000   (๔) วันที่ 3 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 50 บาท x 120 คน
  (๕) ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 45,000   (๕) ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจีโอพาร์ค  3 คัน x 

15,000   บาท
4.๓ ค่าวัสดุ 41,400
  (๑) วัสดุในการอบรม 41,400   (๑) แฟ้มพลาสติก ปากกาลูกล่ืน ปากกาเคมี กระดาษปรู๊ฟ

กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดงานฟอสซิลเฟสตวิัล ครั้งที่ 6 1,522,150 เป็นค่าจ้างออแกไนซ์มืออาชีพจัดงาน  จ านวน 1 งาน  โดยมีรายละเอียดตามข้อก าหนดการจ้าง (TOR) 
ที่แนบ
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รายละเอยีดขอ้ก าหนดการจา้ง (Term of Reference : TOR) 
จดังานฟอสซลิเฟสตวิลั ครั้งที ่6 (Fossil Festival 2021)  

ณ พิพธิภณัฑไ์มก้ลายเปน็หินฯ อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดันครราชสมีา 
…………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะด าเนินกิจกรรมการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงวิชาการภายในพ้ืนที่ศักยภาพจีโอพาร์ค เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นมีการกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิง
วิชาการ  ทั้งนี้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ก าหนดจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 21 
พฤศจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยาที่มีความโดดเด่นด้านซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์ และไดโนเสาร์ของโคราชจีโอพาร์ค 

โครงการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล เพ่ือการท่องเที่ยว ด าเนินการจัดมาแล้ว จ านวน 5 ครั้ง  
การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 โดยเน้นจัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ 
(Geotourism) ในพ้ืนทีโ่คราชจีโอพาร์ค 5 อ าเภอ คือ อ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
เช่น กิจกรรมเปิดม่านการท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค กิจกรรมเรียนรู้โลกของไดโนเสาร์และช้างดึกด าบรรพ์ โดยการ
ด าเนินงานทีใ่ช้กลไกการมีส่วนร่วมและร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ตามแหล่งธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโคราชจีโอพาร์ค ให้
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและชุมชนท้องถิ่นตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับมรดก
ทางวัฒนธรรมในพื้นท่ี ซึ่งจะส่งผลให้ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนและธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพที่สูงขั้นของโคราช 
จีโอพาร์ค 

2. วัตถุประสงค์
2.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่โคราชจีโอพาร์ค ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่าน

กลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อน

และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพโคราชจีโอพาร์คในระดับสากล 
2.3 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของพ้ืนที่โคราชจีโอพาร์คให้แก่

นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดการหวงแหนอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกส าคัญของ
ประเทศ 

3. สถานที่ด าเนินการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
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4. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 (Fossil Festival 2021) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 

– 21 พฤศจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ตามขอบเขตการ
ด าเนินงาน ดังนี้

4.1 จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จัดท าและเสนอแผนด าเนินการส าหรับจัดงานในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่การน าเสนอ

แนวคิดการจัดงานภายใต้ธีมงานหลัก (Theme) คือ “เที่ยวแดนไดโนเสาร์ ปีนขุนเขาเควสตา” จุดขายของงาน แนว
ทางการจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ และการเตรียมพร้อมต่าง ๆ โดยจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดงาน และหลัง
การจัดงาน ประกอบด้วย วัน เวลา บุคลากร โดยให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามข้อ 4.2 – 4.5 และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

4.2 การประชาสัมพันธ์ 
 4.2.1 จัดพิธีแถลงข่าว ณ จังหวัดนครราชสีมา หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยจัดสถานที่ อุปกรณ์ 

แสง เสียงให้พร้อม จัดให้มี Backdrop แสดงชื่องาน ธีมงานหลัก พร้อมโลโก้ที่เกี่ยวข้อง (โลโก้งานโลโก้หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการโลโก้โคราชจีโอพาร์ค โลโก้จีโอพาร์คประเทศไทย) จัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมหรือการแสดงอ่ืน ๆ จ านวน
อย่างน้อย 2 ชุดการแสดง ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นและ/หรือ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือประกอบการแถลงข่าว 
จัดหาพิธีกรท้องถิ่นที่มีความช านาญในการใช้ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น จ านวน 1คน จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับแขก 
ผู้มีเกียรติไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น ราคาชิ้นละไม่ต่ ากว่า 100 บาท จัดเตรียมอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ราคาชุดละไม่ต่ า
กว่า 50 บาท ไม่น้อยกว่า 100 ชุด เชิญสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 10 สื่อ โดยสื่อมวลชนต้องเป็นสื่อในช่องรายการฟรีทีวีไม่
น้อยกว่า 2 สื่อ 

4.2.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานพร้อมติดตั้งรื้อถอน ดังนี้ 
4.2.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ที่พิมพ์ข้อความและรูปภาพ 4 สีบนไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 450 

เซนติเมตร จ านวน 15 ป้าย ติดตั้งในบริเวณใกล้เคียง และเส้นทางโดยรอบสถานที่จัดงานที่มี รถสัญจรไปมา 
และเส้นทางสัญจรหลักของจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงโดยติดตั้งให้มองเห็นชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางป้าย
ด าเนินการติดตั้งอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่มจัดงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงจังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดสระบุรี และช่วง
จังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดขอนแก่น จ านวน 4 ป้าย 

2) เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย ช่วงอ าเภอเมืองฯ-อ าเภอปักธงชัย จ านวน
2 ป้าย 

3) เส้นทางหลวงหมายเลข 224 ช่วงอ าเภอเมืองฯ-อ าเภอโชคชัย จ านวน 2 ป้าย
4) เส้นทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงอ าเภอเมืองฯ-อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2 ป้าย
5) เส้นทางหลวงหมายเลข 205 ช่วงอ าเภอเมืองฯ-อ าเภอโนนไทย จ านวน 2 ป้าย
6) เส้นทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 204 จ านวน 3 ป้าย
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4.2.2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมก าหนดการการจัดงานในแต่ละวัน พิมพ์ข้อความตามที่ผู้
ว่าจ้างก าหนดและพิมพ์ 4 สีบนไวนิลขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 600 เซนติเมตร หรือ 240,000 ตารางเซนติเมตร 
จ านวน 8 ป้าย ติดตั้งในบริเวณดังต่อไปนี้ 

1) จุดที่ 1 บริเวณหน้าทางแยกหนองปลิงเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ บนถนนประตู 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

2) จุดที่ 2 บริเวณฝั่งขาเข้าจากต าบลโคกกรวด ตามถนนสาย 2102 ประมาณไม่เกิน 5 กิโลเมตร
3) จุดที่ 3 บริเวณถนนหมายเลข 226 ฝั่งขาเข้าอ าเภอเมืองฯ ก่อนถึงอ าเภอเมืองฯ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
4) จุดที่ 4 บริเวณถนนมิตรภาพจากจังหวัดสระบุรี-จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งขาเข้าก่อนถึง กม.133

อย่างน้อย 10 กิโลเมตร 
5) จุดที่ 5 บริเวณถนนมิตรภาพจากจังหวัดขอนแก่น-จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งขาเข้าก่อนถึงโรงเรียน

มหิศราธิบดี อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
6) จุดที ่6 บริเวณถนนหมายเลข 304 จากอ าเภอปักธงชัย ก่อนถึงสามแยกสวนสัตว์นครราชสีมา อย่างน้อย

5 กิโลเมตร 
7) จุดที่ 7 บริเวณถนนหมายเลข 226 จากอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ-อ าเภอเมืองฯ ก่อนถึงสามแยกไปอ าเภอ

โชคชัย อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
8) จุดที่ 8 บริเวณถนนหมายเลข 205 จากอ าเภอโนนไทย-อ าเภอเมืองฯ ฝั่งขาเข้าอ าเภอเมืองฯ ก่อน

ถึงโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 
ทั้งนี้ ต้องด าเนินการติดตั้งป้ายตามเส้นทางที่มีรถสัญจรไปมา โดยติดตั้งให้มองเห็นชัดเจนไม่มีสิ่ง

กีดขวางป้ายอย่างน้อย 15 วันก่อนเริ่มจัดงานและท าการรื้อถอนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานในครั้งนี้ 
4.2.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) จัดท า Official Facebook Page เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6
ในเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 3 เว็บไซต์และจะต้องมีการอัพเดทข้อมูลการด าเนินงาน    

2) จัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แบนเนอร์ 
พร้อมท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 

4.3 ด้านสถานที่จดังาน 
4.3.1 ออกแบบและวางแผนผังสถานที่ (Master Plan) พ้ืนที่ใช้สอยการจัดกิจกรรมภายในงาน และภูมิทัศน์

บริเวณสถานทีจ่ัดงาน ประกอบด้วย ลานจอดรถ ประตูทางเข้า เวทีกลางส าหรับการแสดงซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ การตกแต่ง
ภูมิทัศน์บริเวณงาน นิทรรศการ Night Museum กิจกรรมการแสดงโชว์โคมไฟไดโนเสาร์-ช้างดึกด าบรรพ์นิทรรศการจ าลอง
สวนป่าไดโนเสาร์และช้างดึกด าบรรพ์ในยามค่ าคืน ทั้งภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ และด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์
บริเวณสวนไดโนเสาร์กลางแจ้งพร้อมทั้งตกแต่งแสง สี เสียงกิจกรรมเข้าชมห้องปฏิบัติการซากดึกด าบรรพ์ กิจกรรม
ประกวดแฟนซีฟอสซิล นิทรรศการท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค กองอ านวยการ และอ่ืน ๆ โดยให้มีความสวยงาม สอดคล้อง
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กับธีมงานหลักพร้อมทั้งจัดท าเส้นทางการเยี่ยมชมกิจกรรมให้เชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมของงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
การจัดงานตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

4.3.2 จัดท า Floor Plan และ Perspective (Front, Side Bird-Eye Views) ของงานโดยระบุรายละเอียดและ
ขนาดของโครงสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ  และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ครบถ้วนและชัดเจน 

4.3.3 ด าเนินการติดตั้งตกแต่งสถานที่จัดงานและรื้อถอน เช่น Banner, Directory Board, Cut Out, J-Flag, 
และป้ายชื่อหน่วยงานหรือกิจกรรมเป็นต้นเพ่ือให้ข้อมูลการจัดงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาชมงานทั้งนี้สามารถ
น าเสนอรายละเอียดอ่ืน เๆพ่ิมเติมเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4.3.4 ด าเนินการประดับตกแต่งภูมิทัศน์สถานที่จัดงานมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับธีม งานหลัก 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดกุ าหนด 

4.3.5 ออกแบบติดตั้งตกแต่งสถานที่ และรื้อถอนเมื่องานเสร็จสิ้น ประกอบด้วย 
1) ซุ้มประตูทางเข้างาน จ านวน 1จุด เป็นซุ้มโครงสร้างเหล็กหุ้มด้วยไวนิล ขนาดสูง 2.90 ยาว 5.0 เมตร

พร้อมติดชื่องาน โลโก้งาน และ/หรือโลโก้หน่วยงานหรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
2) ออกแบบติดตั้งโครงสร้างแข็งเต็นท์โดมขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตรความยาว 36 เมตร จ านวน 2

หลัง และเต็นท์โดมขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตรความยาว 8 เมตร จ านวน 3 หลัง 
3) ออกแบบ และติดตั้งบูธนิทรรศการ "อุโมงค์น้ าพุไดโนเสาร์โคราช” ส าหรับเป็น Landmark ของงาน

โดยจัดท าอุโมงค์น้ าพุ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร ความสูงของน้ าพุไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร พร้อมให้มี
การแสดงอุโมงค์น้ าพุประกอบแสงสีในเวลากลางคืน 

4) ออกแบบและจัดจ าลองวิถีชีวิต จ าหน่าย สาธิตการท าอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ให้ตกแต่งถนน หรือลานอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ ให้อยู่ในธีม “ถนนเดินกะหมู่ ดูตลาดเย็น
ไดโนเสาร์” ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟไดโนเสาร์และช้างดึกด าบรรพ์ที่ท าจากวัสดุท้องถิ่น ขนาดความสูง 300 
เซนติเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ตัว และประดับโคมไฟรูปไดโนเสาร์ขนาด 20 เซนติเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น 
ขนาดของถนนคนเดินมีความกว้างประมาณ 2.5เมตร ยาว 200 เมตร  

- โซนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดท าซุ้มไม้ไผ่พร้อมหลังคาหญ้าคาที่สามารถ
กันแดดหรือฝนได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1.5 x 2 x 2 เมตร จ านวน 15 ซุ้ม พร้อมเก้าอ้ี ซุ้มละ 2 ตัว จัด
ตกแต่งด้วยดอกไม้ ต้นไม้สด ให้มีสภาพแวดล้อมตามธีมของการจั ดงานในครั้งนี้  พร้อมจัดท าป้ายเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่มาจัดด าเนินการพร้อมจัดท าโลโก้งานอยู่มุมของแต่ละซุ้ม 

- โซนอาหารประจ าท้องถิ่นมีการจัดแบ่งเป็นล็อค แต่ละล็อคไม่เกิน 3x3 เมตร แต่ละล็อคมีซุ้มไม้ไผ่
ส าหรับขายของ พร้อมหลังคาหญ้าคาที่สามารถกันแดดหรือฝนได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1.5x2X2 เมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ซุ้ม โดยรูปแบบของล็อคขายของต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกับธีมงาน จัดท าโลโก้งานอยู่มุมของแต่
ละซุ้ม มีถังขยะ 25 ใบติดไฟส่องสว่างบริเวณซุ้มอาหาร ติดตั้งปลั๊กไฟ 10 แอมป์จ านวน 25 จุดพร้อมประดับตกแต่ง
สถานที่ให้มีความปลอดภัยสวยงามจัดโต๊ะเก้าอ้ีท าจากฟางข้าว พร้อมแผ่นไม้ปูรองโต๊ะ ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร ไม่
น้อยกว่า20ชุดโดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อน 
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5) ออกแบบ และติดตั้งบูธนิทรรศการ "ท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค" ใช้โครงสร้างแข็งที่สามารถ
ตั้งบูธนิทรรศการไว้กลางแจ้ง ประกอบด้วย ป้ายนิทรรศการให้ความรู้สถานที่ท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 
80 เซนติเมตร ขาตั้งสูง 1.5 เมตร จ านวน 10จุด จุดละ 3 ป้ายและป้ายนิทรรศการ Backdrop ส าหรับเป็นฉากหลังให้
นักท่องเที่ยวถ่ายภาพได้ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร จ านวน 10 จุด พร้อมตกแต่งสถานที่ให้สอดคล้องกับความ
โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุห้ความเห็นชอบก่อน 

6) ออกแบบ ตกแต่ง และติดตั้งนิทรรศการ Night Museum จัดจ าลองสวนป่า ช้างดึกด าบรรพ์ ด้าน
นอกอาคารพิพิธภัณฑ์ ประดับด้วยโคมไฟช้างดึกด าบรรพ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ตัว ขนาดของโคมไฟให้มีขนาดและ
สัดส่วนใกล้เคียงกับช้างจริง และ/หรือให้มีความเหมาะสมกับสถานที่จริง พร้อมประดับไฟแสงสี ในตอนกลางคืนให้
สวยงามจัดให้มีระบบเสียงประกอบนิทรรศการตลอดทั้งงาน โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้ความเห็นชอบก่อน 

7) ออกแบบและติดตั้งบูธนิทรรศการความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ ในพ้ืนที่โคราชจีโอพาร์ค
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร จ านวน 3 ชุด พร้อมตกแต่งสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับธีมของการ
จัดงาน และติดตั้งไฟให้สวยงามเพ่ือจัดแสดงในช่วงค่ า โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความ
เห็นชอบก่อน  

8) ออกแบบและติดตั้งบูธจุดกองอ านวยการ และประชาสัมพันธ์ มีโต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกมี
เครื่องเสียงภายในระบบกระจายเสียงโดยรอบบริเวณงานติดตั้งแอร์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ จ านวนวันละ 1 คน คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด มีอาหารพร้อมเครื่องดื่มวันละไม่น้อยกว่า 
100 ชุด มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 จุด 

9) ออกแบบและติดตั้งจุดปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้า
มาดูแล ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อวัน โดยมีอุปกรณ์และยาส าหรับปฐมพยาบาลโดยจัดเตรียมรถพยาบาลให้พร้อมรับส่งกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินพร้อมพนักงานขับจ านวน 1 คัน มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงค่ าคืน 

10) ออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนเวทีกลาง เวทีมีโครงสร้างคงทนแข็งแรงขนาดกว้างยาวสูงไม่น้อยกว่า 16 x
5 x 1 เมตร และยกระดับสูงหลังสูง 1.2 เมตร มีฉากหลังบนเวท ี(Backdrop) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 3 x 15 เมตร โพเดี่ยมไม่
น้อยกว่า 2 ชุด พร้อมการตกแต่ง backdrop ประกอบด้วยโลโก้งานชื่องานโลโก้หน่วยงานโลโก้ผู้ร่วมจัดงานโดยตกแต่งให้
สวยงามและสอดคล้องกับแนวคิดและธีมของงาน และ/หรือชุมชนท้องถิ่น บันไดทางขึ้น-ลง (ซ้าย และขวา) ทางลาด ปูพรม
บนพ้ืนเวทีโดยเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อน 

11) ด้านหน้าเวที จัดโซนผู้ชมทั่วไปมีพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความปลอดภัยสวยงามจัดโต๊ะเก้าอ้ี
ท าจากฟางข้าว พร้อมแผ่นไม้ปูรองโต๊ะ ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นไม่น้อยกว่า 20 ชุด จัดวางไว้บริเวณหน้าเวที โดย
น ามาจัดวางหลังเสร็จพิธีเปิด จัดโซนผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติให้เหมาะสม ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลางท าจากฟางข้าว ไม่
น้อยกว่า 2 ชุด พร้อมคลุมผ้าเก้าอ้ีให้เรียบร้อย ประดับตกแต่งให้สวยงาม จัดระบบแสง สี เสียงจุดควบคุมระบบแสง สี 
เสียงจุดถ่ายภาพผู้สื่อข่าวแผงกั้นที่นั่งให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัยได้โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุห้ความเห็นชอบก่อน 
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19) ด้านหลังเวทีจัดท าห้องบริเวณส าหรับรับรองนักแสดงพิธีกรจ านวน 1 ห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 5
เมตร ให้มีความเหมาะสมและจัดหาโต๊ะเก้าอ้ีให้เพียงพอ 

20) ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างตั้งแต่ลานจอดรถ จนถึงภายในบริเวณที่จัดงานอย่างเพียงพอ
21) ออกแบบ และติดตั้งจุดส าหรับสรงน้ าพระพุทธรูป จ านวน 1 จุด ขนาดกว้างพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

และความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร ประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยผ้า ดอกไม้ และไม้ประดับ โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุห้ความเห็นชอบก่อน 

4.4 การจัดพธิเีปดิ 
4.4.1 เสนอแนวคิด รูปแบบกิจกรรม ออกแบบ ตกแต่งเวทีและสถานที่ จัดพิธีเปิดงานจัดท าสูจิบัตรกิจกรรมภายใน

งานจัดหาเจ้าหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรวมถึง
การควบคุมและการจัดการที่นั่งของแขกให้เป็นไปตามแผนผังที่ก าหนดตามความเหมาะสมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุห้ความเห็นชอบก่อน 

4.4.2 จัดพิธีเปิดโดยจัดท าก าหนดการและรูปแบบของกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ โดยเน้นกิจกรรมพิธีเปิดใน
รูปแบบทีส่ื่อถึงเอกลักษณ์ และ/หรือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมคนในชุมชนท้องถิ่น มีสีสันโดยให้น าเสนอ
งานอย่างละเอียดตั้งแต่เปิดงานจนปิดงานโดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนก าหนด
รายละเอียดโดยจัดให้มีการซักซ้อมพิธีการเปิด จ านวน 1 ครั้งก่อนเวลาเริ่มพิธีเปิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง  

4.4.3 จัดให้มีการประกวดประดิษฐ์โคมไฟไดโนเสาร์และช้างดึกด าบรรพ์ โดยมีรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับ
เงินจ านวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ รองอันดับหนึ่ง ได้รับเงินจ านวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ
ใบประกาศ และรองอันดับสอง ได้รับเงินจ านวน 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศและรางวัลชมเชยพิเศษ 
จ านวน 3 รางวัล ได้รับเงินจ านวน 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้
คณะกรรมการตรวจรับให้ความเห็นชอบก่อน 

4.4.4 จัดท าสูจิบัตร 4 สี ขนาด A5 ส าหรับแจกผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้มาร่วมงาน จ านวนไม่
น้อยกว่า 50 ชุด พร้อมออกแบบให้มีความสวยงาม จัดท า Gimmick พิธีเปิด จัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้ประธาน 5 ชิ้น 
มูลค่าชิ้นละไม่ต่ ากว่า 500 บาท และ/หรือให้มีความเหมาะสมของที่ระลึกส าหรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมพิธีเปิด เป็น
สินค้าที่สอดคล้องกับธีมงานมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเควสตาและฟอสซิล ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น มูลค่าชิ้นละไม่ต่ ากว่า 
100 บาท 

4.4.5 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 150 ชุดราคาชุดละไม่ต่ ากว่า 50 บาทจัดท าบัตรสื่อมวลชน
บัตรเจ้าหน้าที่พร้อมซองกรอบพลาสติกและสายคล้องคอให้เพียงพอกับจ านวนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
100ใบ 

4.4.6 จัดให้มีการบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอ พิธีเปิด 
4.4.7 จัดหาพิธีกรท้องถิ่นที่มีความช านาญในการใช้ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 1คน และ

เชิญสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 10 สื่อ 
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4.4.8 จัดให้มีอัฒจันทร์ส าหรับการชมพิธีเปิด ให้มีความแข็งแรง เหมาะสมเข้ากับธีมงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3
อัฒจันทร์ จุคนได้ไม่ต่ ากว่า 50 คนต่ออัฒจันทร์ 

4.5 จัดกิจกรรมภายในงาน 
เสนอแนวคิด รูปแบบกิจกรรม ออกแบบ จัดตกแต่งสถานที่ พิธีกร ของรางวัล และจ่ายค่าตอบแทนให้ภูมิปัญญาใน

ข้อ 4.5.1 และ 4.5.2 โดยให้สอดคล้องกับธีมงานและเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดังต่อไปนี้ 
4.5.1 จัดแสดงการละเล่นศิลปะวัฒนธรรม เพลง ดนตรี โดยให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์วิถีชีวิตของ

คนในชุมชนลุ่มน้ าล าตะคอง ไม่น้อยกว่า 2 รายการต่อวัน 
4.5.2 จัดท าบอร์ดนิทรรศการกระบวนการขุดค้นไดโนเสาร์ อุปกรณ์ส าหรับขุดค้นไดโนเสาร์ประกอบด้วย

เครื่องมือขุดค้น ชุดกันเปื้อน รองเท้าบูท แว่นตากันฝุ่น จ านวน 20 ชุด เตรียมโมเดลโครงกระดูกของไดโนเสาร์ซอโรพอดที่
สามารถประกอบเข้า - ออก ขนาดยาว 8 เมตร ส าหรับกิจกรรมตามล่าหาฟอสซิล พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรม 
จ านวน 2 คน ตลอดการด าเนินงาน 

4.5.3 จัดหาอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมสืบจากกระดูกประกอบด้วย ชุดกราวด์สีขาว แว่นตานิรภัย จ านวน 6 ชุด 
และเครื่องส าหรับกรอกระดูก ประกอบด้วย ปากกาส าหรับกรอกระดูก (Pneumatic pen) จ านวน 2 ด้าม และเครื่องปั๊ม
ลมขนาดไม่ต่ ากว่า 50 ลิตร จ านวน 2 ชุด 

4.5.4 จัดท าบูธและเตรียมโต๊ะเก้าอ้ี กิจกรรมไดโนเสาร์ในจินตนาการให้สอดคล้องกับธีมของการจัดงานครั้งนี้ 
อุปกรณ์หุ่นไดโนเสาร์ปูนพลาสเตอร์ อุปกรณ์ระบายสี พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 คน ตลอดการ
ด าเนินงาน 

4.5.5 จัดท าบูธกิจกรรม "ใครคือเจ้าของฟัน ?" พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรม จ านวน 1 คน ตลอด
การด าเนินงาน 

4.5.6 จัดท าบูธและเตรียมโต๊ะเก้าอ้ี กิจกรรม "จ าลองการเกิดฟอสซิล" และจัดหาอุปกรณ์ท าจ าลองฟอสซิล 
ประกอบด้วยปูนพลาสเตอร์ แก้วพลาสติก และผ้ากันเปื้อน พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 คน ตลอด
การด าเนินงาน 

4.5.7 จัดเตรียมบูธกิจกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรม จ านวน 1 คน 
ตลอดการด าเนินงาน 

4.5.8 จัดให้มีการประกวดอาหารโคราชจีโอพาร์ค มีผู้เข้าแข่งขั้นไม่น้อยกว่า 10 ทีม โดยมีโล่รางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 และมีเงินรางวัลคือ 5,000 3,000 และ 
2,000 ตามล าดับ และรางวัลชมเชยจ านวน 12 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมทั้ง
จัดหาคณะกรรมการตัดสิน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน และมีพิธีกรด าเนินกิจกรรม จ านวน 1 คน ตลอดการด าเนินงาน 

4.6 จัดท ารายงานสรุปการจัดงาน 
จัดท ารายงานสรุปการจัดงาน พร้อมทั้งแนบแบบแปลนนิทรรศการและงานออกแบบทั้งหมดเพ่ือสรุปผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด พร้อมด้วยข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ และข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบของ USB Flash drive จ านวน 5 ชุด
ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัดงาน 
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4.7 การอ านวยความสะดวก และบริหารกิจกรรม 
4.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าเพ่ือประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอดการจัดงานดังนี้ 

1) หัวหน้าผู้รับผิดชอบภาพรวมของการจัดงานอย่างน้อย 1 คน
2) หัวหน้าผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้าเสียงอย่างน้อย 1 คน
3) หัวหน้าผู้รับผิดชอบเวทีการแสดงระบบแสงระบบเสียงพิธีการอย่างน้อย 1 คน
4)หัวหน้าผู้ดูแลด้านการอ านวยความสะดวก สถานที่จอดรถ การจราจร ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 คน

4.7.2 บริหารจัดการกิจกรรมในข้อ 4.1 – 4.6 ให้สมบูรณโ์ดย 
1) จัดท าแผนผังเส้นทางการจราจรและจัดเตรียมสถานที่จอดรถที่เหมาะสม โดยการเช่าพ้ืนที่จอดรถใน

บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานมีพ้ืนที่เพียงพอเหมาะสมกับการจอดรถไม่น้อยกว่า 200 คัน จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวก และรักษาความปลอดภัยของรถผู้เข้าร่วมงาน แขกรับเชิญและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดและในวันงาน 

2) ประสานงานให้มีต ารวจจราจรอ านวยความสะดวกตามเส้นทางเข้าสู่บริเวณจัดงาน
3) จัดท าป้ายจราจรเข้าสู่บริเวณงานจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ป้าย ขนาดของป้ายให้สังเกตได้ชัดเจน และ

ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสม 
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมงาน

ตลอดการจัดงานตามจุดการจัดงานที่เหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คนต่อวัน 
5) จัดจุดรวมขยะ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะโดยรอบงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน ต่อวันเพ่ือดูแลความ

สะอาดภายในบริเวณงาน พร้อมประสานรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะอย่างน้อยวันละ 2 รอบต่อวัน 
6) จัดให้มีวิทยุสื่อสารสาหรับคณะท างานและผู้ปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง
7) จัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่อย่างน้อย 2 คัน เพ่ือบริการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานฯ ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน

ทั้ง 5 วัน 
8) จัดเจ้าหน้าที่รวบรวมสถิติและจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานทั้ง 5 วัน

รวมทั้งสรุป และประเมินผล 

5. ระยะเวลาด าเนินการ
50 วัน 

6. การส่งมอบงาน
กรมทรัพยากรธรณีก าหนดแบ่งการส่งมอบงาน จ านวน 3 งวดงาน ดังนี้
- งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส่งมอบงานตามข้อ 4.1, 4.3.1, 4.3.2 และ 4.4.1 ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
- งวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดนิทรรศการและส่งมอบงานทั้งหมดตามข้อ 4.2 และ 4.3.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 30

วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

หน้า ๒๘๑



- งวดที่ 3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดนิทรรศการและส่งมอบงานทั้งหมดตามข้อ 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 และ 4.7 ให้แล้ว
เสร็จภายใน 50 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

7. การจ่ายเงินค่าจ้าง
กรมทรัพยากรธรณีก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น 3 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามงวดงานที่ 1

ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
- งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามงวดงานที่ 2

ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
- งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามงวด

งานที่ 3 ภายใน 50 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

8. คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ข้อเสนอ
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

8.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าวที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 8.8 ไม่มีผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
8.9 ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี

ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 8.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 8.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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 8.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 8.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 
บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่กรมเชื่อถือ 

9. คุณสมบตับิุคลากรหลกั
ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยต้องแนบ

ประวัติการท างานพร้อมกับการเสนอราคา 
 9.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทและจัดท าเนื้อหานิทรรศการ มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปีโดยต้องแนบประวัติการท างานพร้อมกับการเสนอราคา 

10. เงื่อนไขการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดราคาของแต่ละรายการที่เสนอราคาและต้องแนบมาพร้อมกับการยื่น

ข้อเสนอ 

11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะ

พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยพิจารณาคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดของภาครัฐตามแผนงานที่
น าเสนอโดยรวม รวมทั้งเสนอได้ตรงตามข้อก าหนดของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้อง
น าเสนอข้อพิจารณา 1 – 4 ในรูปแบบของเอกสาร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 11.1 พิจารณาข้อเสนอทางด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือทางเทคนิค 
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีระดับการให้คะแนน ดังนี้ 

ข้อพจิารณา คะแนน 
1. แนวคดิ กลยทุธ์แผนงานและรปูแบบการน าเสนอในภาพรวม

1.1 แนวคิดการน าเสนอ กลยุทธ์ แผนงาน และรูปแบบวิธีการน าเสนอในประเด็นเนื้อหาที่
ก าหนด โดยน าเสนอผ่านตัวอักษรและภาพประกอบหัวข้อละไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ a4(15 
คะแนน) 

1.2 ความคิดสร้างสรรค์และข้อมูลประกอบที่ใช้สนับสนุนแนวคิดท่ีน าเสนอ โดยน าเสนอผ่าน

25 
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ข้อพจิารณา คะแนน 

ตัวอักษร ตาราง กราฟและภาพประกอบ (10 คะแนน) 
2. การจดันิทรรศการ กจิกรรม พธิเีปิด การผลิตสือ่ และอืน่ๆ

2.1 แนวคิด การเชื่อมโยงประเด็นเนื้อหาสาระเพ่ือการจัดแสดงนิทรรศการ ความคิด
สร้างสรรค์ ความน่าสนใจ และการออกแบบสื่อเพ่ือการจัดแสดงนิทรรศการ โดยน าเสนอผ่าน
ตัวอักษรและภาพประกอบซึ่งการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระต้องไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น (5 คะแนน) 

2.2 การออกแบบผัง จัดวางพ้ืนที่ จัดวางนิทรรศการ รูปแบบ การเลือกใช้วัสดุในการจัดและ
ตกแต่งโดยน าเสนอผ่านตัวอักษรและภาพประกอบซึ่งต้องสามารถน ามาใช้จัดนิทรรศการได้จริง 
(10 คะแนน) 

2.3 รูปแบบพิธีเปิด มีความสอดคล้องกับแนวคิดของงานโดยน าเสนอผ่านตัวอักษรและ
ภาพประกอบไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ (พิธีเปิดตอนกลางวัน - กลางคืน) (5คะแนน) 

2.4 รูปแบบประชาสัมพันธ์การจัดงานที่สอดคล้องกับแนวคิดของงานโดยน าเสนอผ่าน
ตัวอักษรและภาพประกอบไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ(5 คะแนน) 

2.5 การน าเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมภายในงานที่มีความน่าสนใจและความหลากหลาย
สอดคล้องกับแนวคิดของงานโดยน าเสนอผ่านตัวอักษรและภาพประกอบไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
(10 คะแนน) 

2.6 การน าเสนอแนวคิดการจัดนิทรรศการภายในงานไม่น้อยกว่า 10 นิทรรศการ (15คะแนน) 
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3. ประวตัผิลงาน และทีมงาน
3.1ประวัติผลงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาด้านการจัดนิทรรศการโดยน าเสนอผ่านตัวอักษรและ

ภาพประกอบ (5 คะแนน) 
3.2 ผลงานของผู้รับจ้างและทีมงานที่ผ่านมา ความพร้อมและศักยภาพโดยน าเสนอผ่าน

ตัวอักษรและภาพประกอบไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน (5 คะแนน) 

10 

4. วธิปีระเมนิผลโดยใหน้ าเสนอในรูปแบบ Presentation (15 คะแนน) 15 

รวม 100 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาด้วยเกณฑ์ราคาโดยมีเงื่อนไข 
ดังนี้ 

1) ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องตามที่กรม
ทรัพยากรธรณีก าหนด และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
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12. การสงวนสทิธิ์
1) ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติ ความรับผิดชอบกรณี

เกิดความเสียหายหรือต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
2) ข้อมูล เอกสารและผลงาน และสิ่งของที่จัดท าขึ้นในการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 ณ จังหวัด

นครราชสีมา ที่เกิดขึ้นตามขอบเขตการด าเนินงานของข้อก าหนดการจ้างนี้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และห้ามมิให้ผู้รับจ้างน าไปเผยแพร่ หรือกระท าการอ่ืนใดโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสงวนสิทธิ์ในการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือคณะกรรมการอ่ืน
ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนครราชสีมา 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Clusters) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา 
วงเงิน : 300,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน : ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายชัยทัต  สมิตินนท์     ต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อ. เมือง จ.นครราชสีมา  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๔๔๙๒ - ๒๖๒๕ - ๖ 

    (๑)  หลักการและเหตุผล 
  (๑.๑) ที่มา : 

    จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ให้ความส าคัญการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  น าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมื อระหว่าง
กัน โดยด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เป็นลักษณะการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เ พ่ือน าไปสู่ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 8 มีนาคม 2559  ขยายพ้ืนที่การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากเดิม 6 จังหวัด เพ่ิมรวมเป็น  15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น 
นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี  ก าหนดเป้าหมายระยะแรก ให้ผ่านการประเมินเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 
3 ภายในปี  พ.ศ. 2565 และให้ผ่านระดับ 5 ภายใน ปี พ.ศ. 2569 

  จังหวัดนครราชสีมา  หนึ่งใน 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่น าร่อง และได้ก าหนด
พ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 5 ต าบล ของ อ าเภอสีคิ้ว ได้แก่ ต าบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ กุด
น้อย และต าบลสีคิ้ว  ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด  จ านวน 77 หมู่บ้าน    พ้ืนที่รวมทั้งหมด  311,714.54 ไร่  เป็น
เกษตรกรรม  257,769 ไร่ ป่าไม้ 51,137 ไร่ และอ่ืนๆ 2,808 ไร่  มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 79 โรง  เงินทุน
รวม 12,377.050 ล้านบาท  คนงาน 4,546 คน  และจากการด าเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานในพ้ืนที่ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด ขาดความรู้และเข้าใจ ในการด าเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ และจากการ
ด าเนินงานพบว่าความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

(1 ชุด : 1 กิจกรรม) 
ล าดับความส าคัญ.... 
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   หัวใจการด าเนินงานการพัฒนาเมืองต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมกับ
องค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบให้ด าเนินการไปด้วยกัน และการร่วมมือขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ตั้งแต่การ
ส่งเสริมและสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น  เช่นการพัฒนาพ้ืนที่ ระบบการจราจร การขนส่ง 
ระบบสาธารณูปโภค  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม ใน
การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก การผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
ให้ทุกองค์กรของสังคม มุ่งสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการขยายไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Industrial Town) รวมทั้งการยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือครอบคลุม
ให้ครบทุกมิติ ของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมี 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
การบริหารการจัดการ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จ านวนรวม  41 ตัวชี้วัด  เกณฑ์การประเมินระดับการ
พัฒนา แบ่งเป็น 5 ระดับ  

ระดับที่ 1 Engagement (การมีส่วนร่วม) คือขบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา มี 3 
ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 

ระดับท่ี 2 Enhancement (การส่งเสริม) คือการส่งเสริมผลักดันและการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ มี 6 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

ระดับที่ 3 Resource Efficiency (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร) คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ มี 13 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

ระดับท่ี 4 Symbiosis (การพ่ึงพาอาศัย) คือ การพ่ึงพากันระหว่างชุมชนกับโรงงาน หรือโรงงานกับโรงงาน
ด้วยกันเอง มี 4 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

ระดับท่ี 5 Happiness (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) คือ เมืองที่มีสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่แสดงถึงการ
มีชีวิตที่ดี มี 14 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 

    (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

         การด าเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผ่านมา พบว่ายังขาดความร่วมมือในการด าเนินงานจึงท า
ให้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือ โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ความร่วมมือระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรม ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มโรงงาน ทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มมากขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน จนพัฒนาเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่นั้น 
ได้รับข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึง  มีการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดร่วมกัน  การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียร่วมกัน  ระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน น าไปสู่การพ่ึงพาอาศัย  และสังคมพ้ืนที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งสืบไป  

   ความเร่งด่วน : 
หากไม่มีการสร้างเครือข่าย“เชิงนิเวศ”ในพ้ืนทีจ่ะไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานกันได้อย่างเต็มท่ี ขาด

โอกาสในการพัฒนา ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและยั่งยืน หากมีการวางรากฐาน วางรูปแบบการพัฒนาให้กับกลุ่ม จะ
ท าให้กลุ่มเกิดความสามัคคี เกิดอ านาจการต่อรอง เกิดการพัฒนา และสามารถท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันได้ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

 1) เพ่ือกระตุ้นให้ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พ้ืนที ่เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสีคิ้ว เป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อสังคมมีสุข 

2) เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสีคิ้ว และการด าเนินงานที่มีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ และสามารถด าเนินงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

(๒.2)  สถานภาพของโครงการ : 
   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
(๒.3)  ประเภทของโครงการ : 
  พัฒนา      ด าเนินการปกต ิ

(๒.4)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ:  จ านวน 1 ปี เริ่มต้น  ๑ ตุลาคม 2564  -  ๓๐ กันยายน  ๒๕65 

        (๒.5) สถานที่ด าเนินโครงการ: ต าบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ กุดน้อย และต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย:  ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมในต าบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ กุดน้อย 
และต าบลสีคิ้ว  อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :     กลุ่มเกษตรกร  สถาบันการเกษตรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันการเงิน  หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สมาคม และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทั้ง 5 
ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ  กุดน้อย และต าบลสีคิ้ว  อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

(๔)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัดที่ ๑ :  จัดประชุมสัมมนา“คลัสเตอร์เชิงนิเวศ” จ านวน 4 ครั้ง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 :  ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามงาน พ้ืนที่ 5 ต าบล  จ านวน 12 ครั้ง 

          (๔.๒)  ผลผลิต: 
1) กลุ่มเครือข่าย“คลัสเตอร์เชิงนิเวศสีคิ้ว” ที่เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่

ก าหนดไว้ และมีแผนปฏิบัติงานของการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม “คลัสเตอร์เชิงนิเวศสีคิ้ว” ในปีต่อไป 
        ๒) ชุมชนและสถานประกอบการในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 5 ต าบลของอ าเภอ สีคิ้ว ผ่านเกณฑ์

ประเมินความเป็น “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ” ระดับ 3  
(๔.๓)  ผลลัพธ์:  

มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ  ชุมชนในพ้ืนที่เชิงนิเวศ มีการพ่ึงพาอาศัย  และ
สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน 
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(๔.๔)   ผลกระทบ: 
เชิงบวก : ผู้ประกอบการโรงงานและชุมชน มีความสัมพันธ์กันในลักษณะความร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน

ตามแนวทางคลัสเตอร์ ท าให้กลุ่มได้รับการยกระดับให้มีความเข้มแข็ง และมีกิจกรรมเครือข่ายเพ่ือด าเนินงาน ช่วยเหลือ 
สนับสนุนแก่สมาชิกกลุ่มและประชาชน ในการต่อยอดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่สมาชิกและประชาชน 

เชิงลบ :  ไม่มี 
 (๕) แนวทางการด าเนินงาน   มีขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้ดังนี้ 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะ
เริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1.ประชุม/สัมมนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน

พ้ืนที่ 5 ต าบล

















   (5.1) จัดประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เชิงนิเวศ   กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  

- เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้
เกิดการรวมกลุ่มกัน และมีความเข้าใจในการด าเนินงานร่วมกัน 

- เพ่ือศึกษาถึงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ   และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานใหม่  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน 

  (๕.๒) ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน   พ้ืนที่ 5 ต าบล 
- ด าเนินการให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลในการด าเนินงานของ

พ้ืนที่ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด

ด าเนินการบริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลในการด าเนินงานของพ้ืนที่ ทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เอกชน ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย)
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 หน่วย : บาท 
  กิจกรรมที่ ๑    จัดประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เชิงนิเวศ 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 110,000 
งบด าเนินงาน 110,000 

 กิจกรรมที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ 5 ต าบล 
 รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 190,000- 
งบด าเนินงาน 

- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย 180,000 
- ค่าวัสดุ 10,000 
- ค่าสาธารณูปโภค - 

งบลงทุน - 
- ค่าครุภัณฑ์ - 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 

งบเงินอุดหนุน - 
งบรายจ่ายอ่ืน - 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๙)  ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑)  พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ

(๙.๒)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่มี
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(๙.๓)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์

* เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง
  มีประสบการณ์ปานกลาง 
  ไม่มีประสบการณ ์

              (๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
   อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา  

        (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
    ต้องท ารายงานการศึกษา

   (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:  
มีการติดตามประเมินผลเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

 (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด: 
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งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ  ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัด/กลุม่จังหวัด นครราชสีมา 300,000            

แผนงาน : 
1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาทีย่ัง่ยืน
2 พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
อุตสาหกรรมสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยืน (Food Valley)
ผลผลิต: ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมการรวมกลุม่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
นครราชสีมา
กิจกรรมย่อย :  ส่งเสริมการรวมกลุม่ (Cluster) อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จังหวัดนครราชสีมา 300,000
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนครราชสีมา

๑. งบด าเนินงาน 300,000
๑.๑  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 300,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 290,000
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ - 

36,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าประชุมสัมมนา  คร้ังละ ๓๐ คน เหมาจ่ายคนละ ๓๐๐  บาท จ านวน 4 คร้ัง  (กิจกรรมยอ่ยที ่1 ของโครงการ)

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 180,000

180,000 - ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน จ านวน 12 เดือนๆละ 15,๐๐๐ บาท ต่อคน  1  คน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 74,000

49,000 - ค่าอาหารกลางวนั คร้ังละ  ๓5 คน ต่อคน ๆ ละ 35๐ บาทต่อมือ้ จ านวน ๑ มือ้ ต่อคร้ัง    ๔  คร้ัง

14,000 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คร้ังละ ๓5 คน ต่อคน ๆ ละ 50 บาทต่อมือ้ จ านวน ๒ มือ้/คร้ัง 4 คร้ัง

(ในกิจกรรมยอ่ย ๑ ของโครงการ)
11,000 - ค่าวสัดุส านักงานในการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมยอ่ยที ่1 ของโครงการ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 10,000
  (๑)  วสัดุส านักงาน 10,000 - ค่าวสัดุส านักงานในการติดตามข้อมูล  (กิจกรรมยอ่ยที ่2 ของโครงการ)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)    (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)  
กิจกรรมหลัก : พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์จาก “ผ้าไหมโคราช  วงเงิน 5,621,100 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน : พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley) 
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ ตำแหน่ง : อาจารย์   
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๒๔๒๔๕๓๖  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด) 
จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน ทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กร เพื่อค้นหา

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือปัญหาอุปสรรคสำคัญ ในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการ ในอนาคต โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis โดยได้นำ
วิสัยทัศน์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของ รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้ องมาร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของจังหวัด   

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
 จากคำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมาที่กล่าวว่า“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” โดย “ผ้าไหม” 
ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งเส้นใยผ้า” เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของผ้าไหม จึงขึ้นชื่อว่า “ผ้าไหมดี” โดย อำเภอปักธงชัย และอำเภออื่นๆในจังหวัดนครราชสีมามีการผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ โดยในปี 256๑ มีมูลค่าการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมากกว่า 4,๐00 ล้านบาท  ปัจจุบัน “ผ้าไหม
สมัยใหม่” ถือเป็นมิติใหม่ของวงการผ้าไหม ที่สามารถนำไปผลักดันศักยภาพการผลิตชิ้นงานใหม่ที่เป็น KORAT Modern Silk 
Fabric รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน ผู ้ประกอบการ และอุตสาหกรรมผ้าไหมจากภูมิปัญญาท้องถิ ่นเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มี
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต ดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นว่า 
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโคราชสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไหม ให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าสินค้าแบรน์ดชั้นนำของต่างประเทศโดยจะผลักดันผ้าไหมโคราชให้เป็นแบรนด์ผ้าไทยระดับไฮเอนด์ 
บนกรอบพื้นฐานของราคาที่จับต้องได้ โดยนำเอาเสน่ห์ความงามของผ้าไหมมาออกแบบใหม่ ให้มีความเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
และเป็นผ้าที่ทอด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และยื่นขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืนและเส้นด้าย เพื่อที่จะ
สามารถช่วยผลักดันด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพการรพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมสู่สากล 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วนมากที่สุด 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
๑. เพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราช  
๒. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมโคราชให้มีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโคราช 
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(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา  ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ........1.............ปี   เริ่มต้นปี...ตุลาคม 2564.......  ส้ินสุดปี....ก.ย 2565............. 
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) 

จังหวัดนครราชสีมา 
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อย/กลุ่มวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรรายย่อย/กลุ่มวิสาหกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไป 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
๑. พัฒนาเทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราชให้เหมาะสมกับการทอด้วยเส้นไหมขนาดเล็ก ละเอียด และเนื้อนุ่ม ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม 

จำนวน ๑๐ คน 
๒. อบรมการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมโคราชให้มีความทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโคราช และผสมผสาน
นวัตกรรมและดีไซน์ออกมาให้ทันสมัย จำนวน 30 คน 
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมโคราช และผลิตบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
(๔.๒) ผลผลิต 
1. เทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราชให้เหมาะสมกับการทอด้วยเส้นไหมขนาดเล็ก ละเอียด และเนื้อนุ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจผู้ผลิตผ้า
ไหมโคราช จำนวน 1 เทคนิค
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมโคราชและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
3. อบรมเทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราชให้แก่กลุ่มเกษตรและผู้สนใจ จำนวน 20 ราย
4. อบรมการการแปรรูปผ้าไหมโคราช ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความทันสมัย จำนวน 20 ราย
5. การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโคราชเป็นอาชีพที่ 2 จำนวน 20 ราย
(๔.๓) ผลลัพธ์ 
1. เทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราชให้เหมาะสมกับการทอด้วยเส้นไหมขนาดเล็ก ละเอียด และเนื้อนุ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจผู้ผลิต

ผ้าไหมโคราช 
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมโคราชและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
3. อบรมเทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราชให้แก่กลุ่มเกษตรและผู้สนใจ
4. อบรมการการแปรรูปผ้าไหมโคราช ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความทันสมัย
5. การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโคราชเป็นอาชีพที่ 2
(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโคราชสมัยใหม่ที่สวยงาม เข้ากับเทรนแฟชั่นสมัยใหม่ได้อย่างลง ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม
โคราชสไตล์โมเดิร์นนี้สามารถพัฒนาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นสากลได้ในอนาคต 
เชิงลบ : ...…………………………………………………………………………………………………………………… 
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(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมสำคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตผ้า
ไหมโคราช 

✓ ✓

2 อบรมเทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราช
ให้แก่กลุ่มเกษตรและผู้สนใจ 

✓ ✓

3 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้า
ไหมโคราช และผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มี
คุณภาพดี มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมี
ความทันสมัย  ✓ ✓ ✓

4 อบรมการการแปรรูปผ้าไหมโคราช ที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความทันสมัย  ✓ ✓ ✓

การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโคราชเป็น
อาชีพที่ 2 

✓ ✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน... 5,621,100.................บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดำเนินการได้ทันที

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ  มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

หน้า ๒๙๕



 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง

 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ

การคาดหมายว่าจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต และกลุ่มจังหวัดมีฐานการผลิตผ้าไหมที่ได้รับการยอมรับระดับสากลต่อไป 
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่ม ี

หน้า ๒๙๖



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : พัฒนานวัตกรรมและเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล  
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์จาก “ผ้าไหมโคราช”
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,000        ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 30 วัน × ๑ คน    
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 54,000        ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ  600 บาท× 30 วัน × 3 คน
(3) เงินพิเศษส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 75,000         เงินพิเศษส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน คนละ 150 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 108,000      ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าท่ี 1800 บาท x 4 คน x 15คร้ัง

45,000         ค่าเบ้ียเล้ียงนักศึกษาปฏิบัติงาน 300 บาท × 30 วัน × 5 คน
(2) ค่าจ่างวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดผ้าไหมโคราช 200,000      วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดผ้าไหม
(3) ค่าจ่างวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอตสาหกรรมผ้าไหมโคราช 200,000      วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอตสาหกรรมผ้าไหม
(3) ค่าจ่างจัดท าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างส าหรับส ารวจผู้บริโภค 200,000      ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างส าหรับส ารวจผู้บริโภค ๑0๐,๐๐๐ x ๒ ผลิตภัณฑ์
(4) ค่าจ่างจัดท าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างส าหรับส ารวจผู้บริโภค
(5) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผ้าไหมโคราช 140,000      ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของผ้าไหม

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 50,000        ค่าเช่าเคร่ือจักรทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เคร่ือง

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000        ค่าวัสดุส านักงาน 10,000บาท

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000        ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง

  (๓)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (๔) วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000          วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน 

  (๕)  วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 5,000          วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

(6) ค่าเส้นไหมและวัสดุท่ีเก่ียวข้อง 100,000      ค่าเส้นไหมและวัสดุท่ีเก่ียวข้อง

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
3 งบรายจ่ายอ่ืน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน
จัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงาน
4.1 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้รับซ้ือ และผู้กระจายผลิตภัณฑ์ไหม
โคราชเชิงสร้างสรรค์ 100,000      พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้รับซ้ือ และผู้กระจายผลิตภัณฑ์ไหมโคราชเชิงสร้างสรรค์

รวมท้ังส้ิน 1,325,000  
กิจกรรมหลัก : 2 อบรมเทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราชให้แก่กลุ่มเกษตรและ
ผู้สนใจ
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000          ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน 
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งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 9,000          ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ  600 บาท× 5 วัน × 3 คน
9,600          ค่าตอบแทนวิทยากร 1200 บาท 2 วัน 2 คน 2 คร้ัง
9,600          ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 600 บาท 2 วัน 4 คน 2 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000        ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าท่ี 1800 บาท x 4 คน x 5คร้ัง

7,200          ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร 1800 บาท x 2 คน x 2คร้ัง
14,400        ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร 1800 บาท x 4 คน x 2คร้ัง

  (๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน 10,000        ค่าเช่าสถานท่ีจัดอบรม 5,000 บาท x 2 คร้ัง
50,000        ค่าเช่าเคร่ือมือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เคร่ือง

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 7,200          ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท x ๑๕ คน x 2 วัน x 2 คร้ัง   
2,100          ค่าอาหารว่าง 35 บาท x ๑๕ คน x 2 ม้ือ x 2 คร้ัง  

10,000         ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 5,000 x 2 คร้ัง
60,000         ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการอบรม 30,000 x 2 คร้ัง

100,000       ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม 5๐,๐๐๐  x ๒ ผลิตภัณฑ์

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000        ค่าวัสดุส านักงาน 10,000บาท
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000        ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง
  (๓)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000        วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (๔) วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000          วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร
  (๕)  ค่าเส้นไหม 110,000       ค่าเส้นไหม จ านวน 50 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท
(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย 240,000       ค่าสีย้อมธรรมชาติ  และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย

๒. งบลงทุน

(4) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเคร่ืองจักร
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน ้า ๒๙๙



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอ่ืน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน
จัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงาน
4.1 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมโคราชเชิงสร้างสรรค์ 25,000        ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในสถานประกอบการ จ านวน 5 ราย ๆ ละ 1 แผนงาน ๆ ละ 5000 บาท
และยกระดับคุณภาพไหมโคราช และผลิตภัณฑ์ไหมโคราช 125,000      พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 25,000 บาท

125,000      พัฒนาและยกระดับคุณภาพผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมจ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 25,000
รวมท้ังส้ิน 988,100     

กิจกรรมหลัก : 3 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมโคราช และผลิต
บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความทันสมัย
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000          ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน    
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 9,000          ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ  600 บาท× 5 วัน × 3 คน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000        ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าท่ี 1800 บาท x 4 คน x 5คร้ัง 
  (๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน 50,000        ค่าเช่าเคร่ือมือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เคร่ือง
(3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเคร่ืองจักร 300,000       ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม ๑0๐,๐๐๐  x 3 ผลิตภัณฑ์
(4) ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 240,000       ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 8๐,๐๐๐ x 3 ผลิตภัณฑ์
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000        ค่าวัสดุส านักงาน 10,000บาท
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000        ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง

หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖

หน้า ๓๐๐



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๓)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (๔) วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000          วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร
  (๕)  ค่าเส้นไหม 110,000       ค่าเส้นไหม จ านวน 50 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท

(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย 240,000       ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอ่ืน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน
จัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงาน
4.1 กิจกรรม เช่ือมโยงเครือข่ายผู้คลัสเตอร์ผ้าไหมโคราช 100,000      เช่ือมโยงเครือข่ายภายในจังหวัด หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย

50,000        ทบทวนและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนจัดซ้ือวัตถุดิบ
4.2 กิจกรรม สร้างองค์ความรู้และเทคนิคกาขยายโอกาสทางการตลาดของ
ผ้าไหมโคราชในยุค 4.0

50,000        บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และทคนิคการขยายโอกาสทางการตลาด

รวมท้ังส้ิน 1,218,000  
กิจกรรมหลัก : 4 อบรมการการแปรรูปผ้าไหมโคราช ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
และมีความทันสมัย
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000          ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน    
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 9,000          ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ  600 บาท× 5 วัน × 3 คน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000        ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าท่ี 1800 บาท x 4 คน x 5คร้ัง

หนา้ ๑๙๖

หน้า  ๓๐๑



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน 50,000        ค่าเช่าเคร่ือมือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เคร่ือง
100,000       ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม 5๐,๐๐๐  x 2 ผลิตภัณฑ์
150,000      ค่าพัฒนาเทคนิคการทอด้วยเคร่ืองจักร 75๐0๐x 2 ผลิตภัณฑ์

(4) ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 50,000         ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 25,๐๐๐ x 2 ผลิตภัณฑ์
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000        ค่าวัสดุส านักงาน 10,000บาท
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000          ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง
  (๓)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (๔) วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000          วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร
  (๕)  ค่าเส้นไหม 110,000       ค่าเส้นไหม จ านวน 50 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท

(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย 17,000         ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอ่ืน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน
จัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงาน
4.1 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมโคราชเชิงสร้างสรรค์ และ 30,000        ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในสถานประกอบการและกลุ่มเกษตรกรในการขอข้ึนทะเบียน
ยกระดับคุณภาพไหมโคราช และผลิตภัณฑ์ไหมโคราช ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 3 ราย ๆ ละ 2 แผนงาน ๆ ละ 5000 บาท

รวมท้ังส้ิน 580,000     
กิจกรรมหลัก : 5 การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโคราชเป็นอาชีพท่ี 2
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

(3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเคร่ืองจักร

หน้า ๓๐๒



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000          ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน    
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 9,000          ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ  600 บาท× 5 วัน × 3 คน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000        ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าท่ี 1800 บาท x 4 คน x 5คร้ัง 
  (๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน 50,000        ค่าเช่าเคร่ือมือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เคร่ือง

200,000       ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม ๑0๐,๐๐๐  x 2 ผลิตภัณฑ์

(4) ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 160,000       ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 8๐,๐๐๐ x 2 ผลิตภัณฑ์
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 100,000      ค่าวัสดุส านักงาน 10,000บาท
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,000        ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง
  (๓)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000        วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (๔) วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000        วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเคร่ืองปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร
  (๕)  ค่าเส้นไหม 220,000       ค่าเส้นไหม จ านวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท

(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย 200,000       ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอ่ืน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน
จัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงาน
4.1 กิจกรรม ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ 200,000      ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการ การติดต่อประสานงานหน่วยงานเก่ียวข้อง การติดตาม

ก ากับดูแลการด าเนินงานของท่ีปรึกษา และสรุปผลการด าเนินงาน 
๔.2 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรม 50,000        ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในสถานประกอบการ จ านวน 5 ราย ๆ ละ 2 แผนงาน ๆ ละ  5000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเคร่ืองจักร

หน้า ๓๐๓



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ยกระดับคุณภาพไหมโคราช และผลิตภัณฑ์ไหมโคราช 250,000      
 พัฒนาก าลังคน ฝีมือแรงงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพผ้าไหมโคราชและผลิตภัณฑ์ไหมโคราช 
จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 50,000

รวมท้ังส้ิน 1,510,000  
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,621,100  

หนา้ ๑๙๖

หน้า ๓๐๔



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวดั/กลุม่จังหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ..........

ชือ่โครงการ  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก :  การพัฒนานวัตกรรมและเชือ่มโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมสูส่ากล
กิจกรรมย่อย : การอบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกันก าจัด
วงเงนิ   358,370 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข็งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่จังหวัด พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หน่วยด าเนินการ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นางชุติกาญจน์  รัชตะปิติ ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
สถานทีต่ิดต่อ : ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

1887 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 30000
โทร.044 214102 โทรสาร 044 214100 
E-mail: qssc_nmk@qsds.go.th

        (๑)  หลักการและเหตุผล 
             (๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวดั / กลุ่มจังหวดั)

       ....................................................................................................................................................................................................
(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)

        (๒)  ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

o โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พัฒนา o ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ..........1...........ปี   เร่ิมต้นปี ตุลาคม 2564        ส้ินสุดปี กันยายน 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนทีด่ าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมูบ่้าน เป็นต้น)

                       .....................................................................................................................................................................................................อ าเภอบัวลาย อ าเภอประทาย อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา

    เพือ่ให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางด้านวชิาการเกีย่วกับโรคและศัตรูหม่อนไหม และสามารถน าไปปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาได้อยา่งถูกวธิ ีพร้อมทราบ
แนวทางส าหรับการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม

แผนงาน
1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาทีย่ัง่ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยืน (Food Valley)

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งเล้ียงไหม Bombyx mori L. แหล่งใหญ่ของประเทศไทย ซ่ึงมีการเพาะเล้ียงมาอยา่งต่อเนือ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
แต่ความสามารถในการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศนัน้ยงัมีอยูต่่ า จ าเป็นต้องน าเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศปีละหลายร้อยล้าน
บาท ซ่ึงโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหมเป็นปัญหาทีส่ าคัญมากต่อการปลูกหม่อนเล้ียงไหม  จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคและแมลงศัตรู
หม่อนไหม เพือ่ให้เกษตรกรทราบถึงชนิดของโรคและแมลง การทีจ่ะบ่งบอกวา่ส่ิงมีชีวติใดเป็นศัตรูพืชก็เป็นเร่ืองทีต้่องสังเกตและเอาใจใส่ นอกจากนัน้
แล้วการทีจ่ะบอกวา่ศัตรูนัน้คือชนิดใดก็เป็นเร่ืองทีต้่องมีการศึกษาเรียนรู้ เพราะเมือ่เราทราบถึงชนิดของศัตรูพืช เราก็จะสามารถหารายละเอียดของ
ศัตรูพืชแต่ละชนิดนัน้ ๆ วา่ จะมีแนวทางใดหรือวธิกีารใดทีจ่ะน ามาใช้ในการปกป้องหรือดูแลรักษาไม่ให้พืชทีเ่ราปลูกถูกท าลายโดยศัตรูพืชได้ ดังนัน้การ
จ าแนกศัตรูพืชจึงเป็นส่ิงทีจ่ าเป็นอยา่งมาก เพือ่ใช้เป็นแนวทางส าหรับวางแผนในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหมให้ถูกวธิต่ีอไป

   ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เกษตรกรทีป่ลูกหม่อนเล้ียงไหม จ านวน 3,060 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการจัดการโรค
และแมลงศัตรูหม่อนไหม แต่ยงัละเลยในการปฏิบัติในการจัดการ ท าให้ผลผลิตเสียหาย จึงต้องการทบทวนความรู้การจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม
เพือ่ไม่ให้ผลิตเกิดความเสียหาย
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        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………

         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
 ตัวชีว้ัด 

             (๔.๒) ผลผลิต 

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : ………………………………………………………………………………………………..

 เชิงลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่ังหวดั/กลุ่มจังหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

 

  

3.

4.

5.

        (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง o จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 358,370 บาท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

o โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

o มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

o ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1.อบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกัน
ก าจัด

2.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทางด้านวชิาการเกีย่วกับโรคและศัตรูหม่อนไหม และทราบแนวทางในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู
หม่อนไหมเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20

2) เกษตรกรมีการจัดการโรงเล้ียงไหม แปลงหม่อน ไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรคแมลงศัตรูหม่อนไหม ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิม่ขึน้และ
ผลิตมีคุณภาพ

เกษตรกรได้ทบทวนการก าจัดโรคและแมลงท าให้เกิดการเฝ้าระวงั

ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด าเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64
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           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
o อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง

จัดเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
o อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ................................................................................
o มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
o ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
       ๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ¨ ทัง้หมด ¨ บางส่วน ¨ ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ ¨ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
¨ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่เติม
¨ ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ ¨ มีประสบการณ์สูง
¨ มีประสบการณ์ปานกลาง
¨ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
¨ ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
¨ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
¨ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
¨ ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
¨ ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมย่อย : โครงการอบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการ
ป้องกันก าจัด 358,370
๑. งบด าเนินงาน 358,370
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 79,670
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 
        (๑.1)  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทางในประเทศ
        (๑.2)  ค่าเช่าทีพ่ักระหวา่งเดินทางในประเทศ
        (๑.3)  ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 
(๒)  ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500
(2.1)  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลจัดฝึกอบรมฯ 1,500 1,500 บาท

(๓)  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 78,170   

(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทัว่ไป 61,085 หลักสูตร โรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกันก าจัด จ านวน 100 ราย 61,085 บาท

30,000 บาท

14,000 บาท

17,085 17,085 บาท

2,750 บาท

150 บาท

350 บาท

250 บาท

หน่วย : บาท

ค าชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณงบรายจ่าย-รายการ

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 200*150 ซม. จ านวน 5 อันๆละ 300 บาท

๑.๑ ค่าอาหารกลางวนั จ านวน  100 คนๆ ละ 2 วนัๆละ 150 บาท เป็นเงิน

๑.๒ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน 100 คนๆ ละ 2 วนัๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน1.3 ค่าวสัดุฝึกปฏิบัติและสาธติ เป็นเงิน

1. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง จ านวน 5 อันๆละ  550 บาท  เป็นเงิน

2. กับดักกาวเหนียว (แผ่นสีเหลือง) จ านวน 5 แพ็คๆละ 30 บาท  เป็นเงิน

3. กาวดักแมลงชนิดแท่ง จ านวน 5 แพ็คๆละ 70 บาท   เป็นเงิน

4. ยาโรยตัวไหม ขนาดบรรจุ 1 กก. จ านวน 5 ถุงๆละ  50 บาท เป็นเงิน

หนา้ ๑๙๖
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ค าชี้แจงงบประมาณงบรายจ่าย-รายการ

500 บาท

5,000 บาท

900 บาท

1,700 บาท

1,800 บาท

720 บาท

1,175 บาท

540 บาท

1,250 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 278,700

(๑) วสัดุส านักงาน 10,800 2,800 บาท

7,000 บาท

- ปากกา จ านวน 100 แท่งละ 10 บาท 1,000 บาท

(๒) วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 10,000 บาท

(3) วสัดุการเกษตร 257,900

(3.1) วสัดุการเกษตร เล้ียงไหมและดูแลรักษาแปลงหม่อน 257,900 บาท

55,000 บาท

3,000 บาท

7,000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

18,000 บาท

17,000 บาท

36,000 บาท

ค่าวสัดุสนับสนุน เป็นเงิน

8. ตาข่ายถ่ายมูลไหม วยัแก่ ขนาด 1.2*30 เมตร จ านวน 10ม้วนๆละ  1,700 บาท
   เป็นเงิน9. เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณภูมิห้องเล้ียงไหม จ านวน 100 อันๆละ  360บาท เป็นเงิน

1. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง จ านวน 100 อันๆละ  550 บาท  เป็นเงิน

7. ตระแกรงร่อนแป้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. จ านวน 100 อันๆละ  180 บาท  เป็น
เงิน

2. กับดักกาวเหนียว (แผ่นสีเหลือง) จ านวน 100 แพ็คๆละ 30 บาท  เป็นเงิน

6. ครอรีนผง ขนาดบรรจุ 50 กก.จ านวน 4 ถังๆละ  5,000 บาท เป็นเงิน

3. กาวดักแมลงชนิดแท่ง จ านวน 100 แพ็คๆละ 70 บาท   เป็นเงิน

4. ยาโรยตัวไหม ขนาดบรรจุ 1 กก. จ านวน 200 ถุงๆละ  50 บาท เป็นเงิน

5. ปูนขาว ขนาดบรรจุ 10 กก. จ านวน 200 ถุงๆละ  100 บาท   เป็นเงิน

11. น้ ายาฆ่าเชื้อ เดสตอล ขนาดบรรจุ 250 มล. จ านวน 5 ขวดๆละ  235บาท    เป็น
เงิน12. สบูท่ าความสะอาดฆ่าเชื้อชนิดก้อน (12ก้อนต่อแพ็ค) จ านวน 3 แพ็คๆละ  180 
บาท เป็นเงิน13.เล่ือยตัดกิ่งไม้ จ านวน 5 อันๆ 250 บาท เป็นเงิน

- กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 จ านวน 20 รีมๆละ 140 บาท เป็นเงิน

- หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 กล่องๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน

5. ปูนขาว ขนาดบรรจุ 10 กก. จ านวน 5 ถุงๆละ  100 บาท   เป็นเงิน

6. ครอรีนผง ขนาดบรรจุ 50 กก.จ านวน 1 ถังๆละ  5,000 บาท เป็นเงิน

7. ตระแกรงร่อนแป้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. จ านวน 5 อันๆละ  180 บาท  เป็นเงิน

8. ตาข่ายถ่ายมูลไหม วยัแก่ ขนาด 1.2*30 เมตร จ านวน 1ม้วนๆละ  1,700 บาท
 เป็นเงิน9. เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณภูมิห้องเล้ียงไหม จ านวน 5 อันๆละ  360บาท เป็นเงิน

10. ผ้าปิดจมูก (หน้ากากผ้า) บรรจุ 12 ผืน จ านวน 5 โหลๆละ  144 บาท เป็นเงิน
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ค าชี้แจงงบประมาณงบรายจ่าย-รายการ

14,400 บาท

23,500 บาท

9,000 บาท

๒. งบลงทุน 25,000 บาท

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน 
   กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
 ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
 ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเท่าน้ัน 

10. ผ้าปิดจมูก (หน้ากากผ้า) บรรจุ 12 ผืน จ านวน 100 โหลๆละ  144 บาท เป็นเงิน

13.เล่ือยตัดกิ่งไม้ จ านวน 100 อันๆ 250 บาท เป็นเงิน

11. น้ ายาฆ่าเชื้อ เดสตอล ขนาดบรรจุ 250 มล. จ านวน 100 ขวดๆละ  235บาท
เป็นเงิน

12. สบูท่ าความสะอาดฆ่าเชื้อชนิดก้อน (12ก้อนต่อแพ็ค) จ านวน 50 แพ็คๆละ  180
บาท เป็นเงิน
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐำนโครงกำรของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร  :  เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)  
กิจกรรมหลัก :  การบริหารจัดการน้้า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้า รวมทั้งระบบผันน้้า/ส่งน้้า ทางและสะพานข้ามล้าน้้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
วงเงิน   933,๗76,956.- บำท  (เก้ำร้อยสำมสิบสำมล้ำนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ำร้อยห้ำสิบหกบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
หน่วยด ำเนินกำร : จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการชลประทานนครราชสีมา ส่วนราชการ และอ้าเภอที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ :  นายวิเชียร จันทรโณทัย ต้าแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

สถานท่ีติดต่อ ศาลาลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4424 2057 
นายกิติกุล เสภาศีราภร์ ต้าแหน่ง : ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
สถานท่ีติดต่อ โครงการชลประทานนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๕๔ ๒๕๕ 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด) 
การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ซึ่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนี้เป็นความจ้าเป็นขั้นพื้นฐานในการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน จึงมีความส้าคัญที่จะต้องจัดหาให้ประชาชนมีน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง ยุทธศาสตร์นี้จึงมีเป้าประสงค์คือ เพื่อจัดหาน้้า
อุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ   รวมทั้งราษฎรประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ และเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยคูคลองมีสภาพตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดินมาเป็นระยะเวลานาน และจากสภาวะภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม โดยในฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย ทิ้งช่วง ไม่กระจายสม่้าเสมอ ท้าให้มีน้้าเก็บ
กักในแหล่งน้้าน้อย น้้าและความช้ืนในดินมีน้อย ในฤดูแล้งอากาศที่ร้อนจัดท้าให้การสูญเสียน้้าจากการระเหยมีมาก ท้าให้น้้าในแหล่งน้้าลดปริมาณลง
จนถึงเหือดแห้งไป ท้าให้ประสบปญัหาการขาดแคลนน้า้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว ์

ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเปนเร่งด่วน) : 
ปัญหาการเกิดภยัแล้งหรือการขาดแคลนนั้น เกดิจากการไมม่ีหรือขาดแคลนน้้าท่ีมีคุณภาพดี สา้หรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ

อุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้้า เป็นต้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด้ารงชีพของประชาชนท้องถิ่น 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  : 

สร้างแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ของราษฎร เป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้งและป้องกัน
อุทกภัยช่วงฤดูน้้าหลาก 

 (๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา    ด้าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ๑  ปี  เริ่มต้นปี  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๔   สิ้นสุดปี  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เปนต้น)    

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 โครงการเดิม 
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(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

เกษตรกร และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง 
 (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง  ในจังหวัดนครราชสีมา 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด  เกษตรกรมีน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ 
(๔.๒) ผลผลิต 

มีแหล่งน้า้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ เพิม่ขึ้น 
(๔.๓) ผลลัพธ์ 

เกษตรกร และราษฎรมีน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร 
เชิงลบ :  - 

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส้าคัญด้วย 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 
การบริหารจัดการน้้า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้้า รวมทั้งระบบผันน้้า/ส่งน้้า ทางและสะพาน
ข้ามล้าน้้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
จ้านวน 138 แห่ง 

   

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด้าเนินการเอง  จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 933,๗76,956.- บำท  (เก้ำร้อยสำมสิบสำมล้ำนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ำร้อยห้ำสิบหกบำทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ้าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๙) ควำมพร้อมของโครงกำร 
(๙.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ 
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) โครงการชลประทานนครราชสีมา 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .............................................................. 
 ไม่มี 
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(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด้าเนินการ  มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

(๑๐) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร : 
๑๐.๑  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิต ิ
๑๐.๒  ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานด้านศลิปวัฒนธรรมของตนเอง มาสรา้งให้เกิดมลูค่า และคณุค่าทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยนืด้านรายได ้  
๑๐.๓  เกิดพื้นท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และศูนย์การเรยีนรู้ ส้าหรบัเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
10.4  ผลงานประติมากรรมถาวร จ้านวน 6 ช้ิน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม 

(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 ทั้งหมด 
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด
ผลผลิต : การบริหารจัดการ
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภยั (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก :การบริหารจัดการน้้า สิง่ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้า รวมทัง้ระบบผันน้้า/ส่งน้้า ทางและสะพานข้ามล้าน้้าและสิง่ก่อสร้างอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. งบลงทนุ 933,776,956       
๒.๑ ค่าครุภณัฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่้ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป
๒.๒ ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 933,776,956 

  (๑) ราคาต่อหน่วยต  ากว่า ๑๐ ล้านบาท 225,069,200 

225,069,200       5,000,000 1 เพิม่ประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าบะอีแตน บา้นตะกุดรัง ต้าบลอุดมทรัพย์ 

อ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

6,000,000 2 เพิม่ประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน ้าโกรกกระโดน บา้นขาม ต้าบลสีสุก อ้าเภอจักราช

จังหวัดนครราชสีมา

           6,500,000 3 แก้มลิงหนองพลวง พร้อมอาคารประกอบ บา้นสารภ ีต้าบลสารภ ี

อ้าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

           8,000,000 4 แก้มลิงหนองฝาผนัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

บา้นฝาผนัง ต้าบลเมืองพะไล อ้าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000           5 แก้มลิงบา้นทุง่กระโดน พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลสีมุม อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1,500,000           6 ระบบระบายน ้าทา้ยอ่างเก็บน ้าหว้ยหนิ ต้าบลโนนสมบรูณ์ อ้าเภอเสิงสาง 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน 0.037 ล้าน ลบ.ม.

2,200,000           7 ซ่อมแซมประตูระบายน ้าในเขตลุ่มน ้าล้าเชียงไกร (ตอนล่าง) บา้นโนนหนิขาว

ต้าบลค้างพลู อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอรม์รายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ
ค้าชีแ้จง

หน้า ๓๑๔
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3,500,000           8 แก้มลิงหนองโพธิ์ บา้นคลองยาง ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
5,000,000 9 แก้มลิงส้งล้ี พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองกก ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา
8,000,000           10 ระบบระบายน ้าล้าหว้ยยางบา้นมะค่า พร้อมอาคารประกอบ บา้นมะค่า 

ต้าบลโพนทอง อ้าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

9,500,000           11 แก้มลิงหนองลุมพกุ พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองตาดใหญ่ ต าบลหนองตาดใหญ่
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000           12 แก้มลิงบา้นโตนด พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
8,000,000           13 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองบวัน้อย พร้อมระบบระบายน้ าและอาคารประกอบ

บา้นหนองสรวงพฒันา ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
1,234,000 14 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) คลองอีสานเขียว บา้นหนองปรือพฒันา 
หมูท่ี  16 ต าบลโคกกระเบือ้ง อ าเภอบา้นเหลื อม จังหวัดนครราชสีมา

335,000              15 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหชู้าง)
ล าหว้ยม่วง บา้นสันติสุข หมูท่ี  15 ต าบลโคกกระเบือ้ง 
อ าเภอบา้นเหลื อม จังหวัดนครราชสีมา

471,000              16 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหชู้าง) คลองอีสานเขียว บา้นหนองปรือโปร่ง 
หมูท่ี  7 ต าบลโคกกระเบือ้ง อ าเภอบา้นเหลื อม จังหวัดนครราชสีมา

1,485,000 17 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ล าหว้ยม่วง บา้นหนองกุงน้อย 
หมูท่ี  10 ต าบลโคกกระเบือ้ง อ าเภอบา้นเหลื อม จังหวัดนครราชสีมา

590,000              18 ก่อสร้างฝายน้ าล้นตอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บา้นหนองปรือพฒันา หมูท่ี  16
 ต าบลโคกกระเบือ้ง อ าเภอบา้นเหลื อม จังหวัดนครราชสีมา

2,018,000           19 ขุดลอกตะกุดมะเริง (แก้มลิง) หมู ่13 บา้นโนนโพธิ์ ต าบลธารละหลอด
อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

           3,018,000 20 ขุดลอกล าละหลอดหลังฝายทา่จิบ (แก้มลิง) หมู ่4 บา้นหวัท านบ และ 
หมู ่15 บา้นตลาดเจียบ ต าบลสัมฤทธิ์ อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

หน ้า ๓๑๕
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2,001,000           21 ขุดลอกคลองบา้นวังม่วงสระพกัน้ าเพื อผลิตประปา บา้นวังม่วง ต าบลธารละหลอด
อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

3,612,900           22 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู ่2 บา้นสัมฤทธิ์ ต าบลสัมฤทธิ์ 
อ าเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา

8,589,000           23 ขุดลอกอ่างดอนผ้าขาวม้า บา้นประชาสันต์ หมูท่ี  10 ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง
ขนาดปากกว้าง 250 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลี ย 4.00 ม.   ลาดเอียง 1:2 
ปริมาณดินขุด 238,000  ลบ.ม.

1,427,000           24 ขุดลอกสระเก็บน้ า บา้นล าไซกง หมูท่ี  7 ต าบลบา้นราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

721,900              25  ขุดลอกสระเก็บน้ า บา้นราษฎร์พฒันา หมูท่ี  6 ต าบลบา้นราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

2,700,000           26 ขุดลอกสระเก็บน้ า บา้นรุ่งเรืองพฒันา หมูท่ี  8 ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000           27 ปรับปรุงและฟืน้ฟแูหล่งน้ า บา้นทรัพย์อุดม หมูที  12 ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

500,000              28 ขุดลอกคลองยายเลา ม.4 บา้นทุง้สะแบง ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

500,000              29 ขุดลอกคลองมาบพลวง  หมู่6  ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
3,246,000 30 ขุดลอกล าหว้ยคลองมือง (จักราช) อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

           4,973,000 31 ขุดลอกสระน้ าบา้นหนองบวัตะแบง หมูท่ี  5  อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
500,000              32 ขุดลอกหนองกระโดด บา้นโคกเพชร หมูท่ี  4 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา
321,000              33 ขุดลอกหนองเหวใหญ่ บา้นทบัรัก หมูท่ี 5 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
499,000              34 ขุดขยายสระหนองไผ่ บา้นใหม่ปฏรูิป หมูท่ี  12 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา
500,000              35 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองเมืองยาง บา้นหนองหว้าบรูพา หมูท่ี  20 ต าบลโนนรัง 

อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๓๑๖
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478,000              36 ขุดลอกหว้ยตลาดไทร บา้นตลาดไทร หมูท่ี  1  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

482,000              37 ขุดลอกหว้ยบตุาหนู บา้นหนองแวง หมูท่ี  2  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

482,000              38 ขุดลอกหว้ยโศกกลอย บา้นโนนดู่ หมูท่ี  3  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา489,000              39 ขุดลอกหว้ยตาจง บา้นตาจง หมูท่ี  5 ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

328,000              40 ขุดลอกหว้ยหนองตาด บา้นหนองตาด หมูท่ี  8  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

485,000              41 ขุดลอกหว้ยบวั บา้นสองหอ้ง หมูท่ี  9  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
              485,000 42 ขุดลอกหว้ยกลาง บา้นตูมหวาน หมูท่ี  10  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา482,000              43 ขุดลอกหว้ยหวาย บา้นตูมหวาน หมูท่ี  10  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา444,000              44 ขุดลอกหว้ยน้ าปา่ บา้นหนองหว้า หมูท่ี  11  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

485,000              45 ขุดลอกหว้ยตาจง บา้นโนนแดง หมูท่ี  14  ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

465,000              46 ขุดลอกหว้ยตาจง บา้นบรูพา หมูท่ี  15 ต าบลตลาดไทร  อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000              47 ขุดลอกล าหว้ยกลาง  บา้นหนองไร่  หมูท่ี  4  ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา
500,000              48 ขุดลอกล าหว้ยหลุ่งไม้พาด  บา้นหนองไร่  หมูท่ี  4  ต าบลโนนตูม 

อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000              49 ขุดลอกล าหว้ย จากถนนลาดยางขึ้นไปนา นายบญุถม  ลีสม บา้นสองพี น้อง  หมูท่ี  7 

ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000              50 ขุดลอกล าหว้ยน้อย  บา้นหนองปรือพฒันา  หมูท่ี  10  ต าบลโนนตูม 

อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000              51 ขุดลอกล าหว้ยกลางตอนล่างไปบา้นหนองลุมปุก๊  

บา้นหนองลุมปุก๊  หมูท่ี  11  ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
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3,737,000           52 ขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์  หมู ่13 บา้นหวัสะพาน 
ต าบลทุง่อรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1,937,000           53 ขุดลอกตะกุดตาพนั บา้นขี้ตุ่น หมู ่1 ต าบลทา่จะหลุ่ง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2,994,600           54 ขุดลอกคลองนาลุง บา้นขึ้นตุ่น หมู่1,2 บา้นส าโรง หมู ่5 บา้นใหม่นานิยม หมู ่7 

ต าบลทา่จะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1,952,000           55 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หนองกระทุม่) บา้นหนองเสาเดียว หมู ่7

ต าบลทา่อ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2,532,000           56 ขุดลอกคลองตามู บา้นโนนแดง หมู ่16 ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
3,909,000           57 ขุดลอกล าส าลาย จากท านบหลัง 5 ไปท านบหลัง 2  ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา
2,500,000           58 ขุดลอกสระน้ าประปา บา้นทา่ตะเคียน หมู ่13 ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา
4,000,000           59 ก่อสร้างฝายน้ าล้น บา้นน้ าโตน หมูท่ี  9 ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา

945,000              60 ขุดลอกสระหลวงพอ่งาม หมูท่ี  6 บา้นสะพานเลียบ 
ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา กว้างเดิม 60.00 เมตร ระยะทางรวม 
70.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร กว้างใหม่ 85.00 เมตร ระยะทางรวม 70.00 เมตร 
ลึกใหม่เฉลี ย 3.00 เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,717.91 ลบ.ม.

2,500,000           61 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นสะพานเลียบ หมูท่ี  6 ต าบลบงึปรือ  อ าเภอ
เทพารักษ ์ จังหวัดนครราชสีมา  1 แหง่  สันฝายกว้าง 10 เมตร ยาว 65 เมตร 
สูง 1.50 เมตร  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,815 ตารางเมตร 

1,989,000           62 ขุดลอกแก้มลิงหนองตะกร้า บา้นหนองโพธิ์ หมูท่ี  2 ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 130.00 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉลี ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 46,608 ลบ.ม.

2,513,000           63 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าคลองมะซาง หมูท่ี  12 บา้นน้อยหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอ
เทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 10700 เมตร ยาว 170.00 เมตร 
ลึกเฉลี ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,131.00 ลบ.ม.
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9,338,000           64 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า หมูท่ี  8 บา้นสะพานหนิ ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ ์
จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 178.00 เมตร ยาว 229.00 ลึกเฉลี ย 5.00 เมตร 
ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 193,885.00 ลบ.ม.

651,000              65 ขุดลอกคลองหว้ยตะวันตก หมูท่ี  8 บา้นหว้ยน้ าเค็ม ปริมาณงาน กว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,750 ลบ.ม. 
หมูท่ี  8 บา้นหว้ยน้ าเค็ม ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา

500,000              66 ขุดลอกหว้ยนาใหม่ บา้นศรีวัฒนา หมูท่ี  ๖ ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

500,000              67 ขุดลอกล าหว้ยหนิเง้ิม (หมูท่ี  ๕) ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
500,000              68 ขุดลอกหว้ยทา่แร่ (หมูท่ี  ๗) ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
589,000              69 ขุดลอกคลองหนองแสง บา้นศรีวัฒนา หมูท่ี  ๖ ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง

จังหวัดนครราชสีมา
3,058,000           70 ขุดลอกคลองล าหว้ยเจี๊ยบ บา้นศรีวัฒนา หมูท่ี  ๖ ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง

500,000              71 ขุดขยายหนองสองหอ้ง หมูท่ี  ๘ ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
500,000              72 ขุดลอกเพิ มระดับความลึกสระหนองซาเลือด บา้นโนนไพรวัลย์ หมูท่ี  ๔ 

ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
500,000              73 ขุดลอกสระปา่ช้าบา้นโกรก (ส่วนที เหลือ) บา้นโกรก หมูท่ี  ๓ ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนน

แดง จังหวัดนครราชสีมา
957,200              74 ก่อสร้าฝายน้ าล้นจ านวน ๓ จุด (หนองกรด) ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง 

จังหวัดนครราชสีมา
1,785,600           75 ขุดลอกสระศาลปูต่า บา้นหนองหญ้าขาว ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง 

จังหวัดนครราชสีมา
1,260,100           76 ขุดลอกหนองตาแก้ว ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
7,956,000           77 ขุดลอกบงึชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3,217,000           78 ขุดลอกคลองลุงไทร หมูท่ี  4 บา้นประชานิมิตร ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบญุมาก

จังหวัดนครราชสีมา
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1,524,000           79 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าซับผ้ึง บา้นใหม่สมบรูณ์  หมูท่ี  3 อ าเภอหนองบญุมาก
จังหวัดนครราชสีมา

3,756,000           80 ขุดลอกคลองส่งน้ าสายคลองเมือง บา้นปรางค์ประเสริฐ หมูท่ี  7
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

1,373,000           81 ขุดลอกคลองเมืองส่งน้ าพร้อมท านบกั้นน้ าสายใต้อ่างเก็บน้ าหนองละะหอก 
บา้นหวัอ่าง หมูท่ี  5 อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

711,400              82 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองสนวน หมูท่ี  6 บา้นมิตรสัมพนัธ์ ต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา

4,412,000           83 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบา้นโคกซาง  หมูท่ี  3 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
494,700              84 ขุดลอกสระน้ าบา้นโนนแฝก  หมูท่ี  5 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
232,700              85 ขุดลอกสระน้ าบา้นหนองไผ่  หมูท่ี  6 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
226,100              86 ขุดลอกสระน้ าบา้นสี แยก  หมูท่ี  9 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
478,000              87 ขุดลอกสระฝายใต้ บา้นทบัสวายพฒันา หมูท่ี  2 ต าบลทบัสวาย อ าเภอหว้ยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา
475,000              88 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บา้นหนองหว้า หมูท่ี  5  ต าบลทบัสวาย อ าเภอหว้ยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

499,000              89 ขุดลอกสระตะแบง  หมูท่ี  6  ต าบลทบัสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2,020,000           90 ขุดลอกสระบอ่กรวด  บา้นกระทุม่แทน่  หมูท่ี  8 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000           91 ขุดลอกแก้มลิงหนองสระสี เหลี ยม บา้นเมืองดู่ ต าบลโนนเพด็ อ าเภอประทาย
5,000,000           92 ขุดลอกแก้มลิงหนองสะแบง หมู ่9 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย
5,000,000           93 ขุดลอกหนองนางทา้นทศิตะวันตก บา้นนางโท ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง
5,000,000           94 ขุดลอกหนองใหญ่ บา้นโนนเพด็ ต าบลละหานค้าว อ าเภอเมืองยาง
5,000,000           95 ขุดลอกแก้มลิงเริงเฒ่าค่าย บา้นส าโรง ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย
5,000,000           96 ขุดลอกแก้มลิงล าสะแทด บา้นฉนวน ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย
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  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป 708,707,756 
708,707,756       15,086,000         97  ขุดลอกอ่างทา่หลังลาด  ต้าบลก้าปงั อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.ม.

30,000,000         98 แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที ่2) ต้าบลเทพาลัย อ้าเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา

21,000,000         99 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบงึสวนผัก ต้าบลโนนสูง อ้าเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000         100 เพิม่ประสิทธิภาพแก้มลิงบงึกระโตน พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลประทาย 

อ้าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

15,000,000         101 แก้มลิงบงึละหอก พร้อมอาคารประกอบ บา้นดอนตะหนิน ต้าบลโนนแดง 

อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
15,000,000         102 แก้มลิงหนองเมืองยาง พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองหวาบรูพา ต้าบลโนนรัง 

อ้าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         103 เพิ มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าหว้ยหางหมา(หว้ยจับพง) พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ ์จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000         104 แก้มลิงบา้นดอนเปล้า พร้อมอาคารประกอบ บา้นดอนเปล้า ต าบลบา้นเหลื อม 
อ าเภอบา้นเหลื อม จังหวัดนครราชสีมา

24,800,000         105 แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที  3) ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

10,000,000         106 แก้มลิงบา้นดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

22,000,000         107 เพิ มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าหว้ยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ เพื อช่วยเหลือประปาบา้น
หมัน ระยะที  2 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000         108 เพิ มประสิทธิภาพเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าหว้ยซับประดู่ บา้นมอจะบก ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา
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15,000,000         109 ระบบระบายน ้าล้าเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 เปน็ช่วง ๆ พร้อมอาคารประกอบ 

ความยาว 3.5 กิโลเมตร ต้าบลโนนชมพ ูอ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         110 แก้มลิงบา้นกุดพดุซา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลหนองบวัละคร อ้าเภอด่านขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา

30,000,000         111 ระบบระบายน้ าล าหว้ยหวาย  พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองบวัสะอาด 
ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

25,000,000         112 เพิ มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร ตอนบน บา้นสระพงั ต าบลบา้นเก่า 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         113 เพิ มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าบงึถนนหกั พร้อมอาคารประกอบ ต าบลดอนหวาย 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000         114 เพิ มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าหว้ยบา้นยาง พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองรังกา
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         115 เพิ มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าหว้ยปราสาทใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหว้ยบง 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

24,000,000         116 แก้มลิงบา้นหนองงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองงูเหลือ ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

12,000,000         117 แก้มลิงบา้นปรางค์ พร้อมอาคารประกอบ ต าบลบา้นปราง อ าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

12,000,000         118 แก้มลิงคลองมูก พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองแวง ต าบลหนองค่าย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

12,000,000         119 แก้มลิงละเลิงบอ่ พร้อมอาคารประกอบ บา้นทุง่มน ต าบลหนองค่าย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000         120 แก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองปรือแก้ว ต าบลทา่ลาด 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         121 แก้มลิงหนองมโนรมณ์ พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองมโนรมย์ ต าบลทองหลาง
อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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10,000,000         122 แก้มลิงบา้นโนนน้อย พร้อมอาคารประกอบ บา้นโนนยอ ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         123 แก้มลิงบา้นหนองแดง พร้อมอาคารประกอบ บา้นหนองแดง ต าบลโนนรัง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         124 แก้มลิงบา้นตลิ งชัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.096 ล้าน ลบ.ม.
ต าบลจระเข้หนิ อ าเภอครบรีุ จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         125 แก้มลิงละเลิงเสว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 
บา้นดอนแร้ง ต าบลกุดจอก อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         126 แก้มลิงบา้นถนนหกั พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
บา้นถนนหกั ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         127 แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 
บา้นโนนเมือง ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000         128 แก้มลิงวังขอนสัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 
บา้นฝาผนัง ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา

15,000,000         129 ระบบเก็บกักน้ าล าหว้ยเสว พร้อมอาคารประกอบ บา้นตาลาด ต าบลโนนประดู่
อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         130 แก้มลิงละลมกราน พร้อมอาคารประกอบ บา้นยาง ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000         131 แก้มลิงหนองตะโก พร้อมอาคารประกอบ ต าบลส าโรง อ าเภอปกัธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

15,000,000         132 สะพานบา้นซาด ต าบลหลุ่มข้าว อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
15,000,000         133 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองบวัใหญ่ พร้อมระบบระบายน้ าและอาคารประกอบ 

บา้นหนองสรวงพฒันา ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
25,000,000         134 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองสรวง พร้อมระบบระบายน้ าและอาคารประกอบ 

บา้นหนองสรวง ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
11,000,000         135 ขุดลอกสระประปาเทศบาลเมืองบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค้าชีแ้จง

54,700,000         136 ระบบระบายน้ าคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

20,121,756 137 ขุดลอกบงึปรือแวง ต้าบลหนองงูเหลือม อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา

10,000,000         138 ขุดลอกแก้มลิง ล านางเล้ิง ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชัย
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย  (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย : ยกระดับสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นครราชสีมา วงเงิน  3,500,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  : การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
หน่วยด าเนินการ  : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน ต าแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 624/7-8 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1991-8653 ,0-4424-2172 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ 
โดยแนวคิด“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ประเด็นการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้นนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ 
GeographicalIndications (GI) โดยบูรณาการการท างานในระดับพื้นท่ี สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าหัตกรรม และสินค้าแปรรูปผลไม้ทางการเกษตร เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็น
รูปธรรม และแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาด และยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
ให้เกษตรกรและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

จังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าโครงการ “ยกระดับสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นครราชสีมา” ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย รวมทั้งดูแลรักษามาตรฐานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า อันจะน าไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่นโดยตรงตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศและระดับสากล เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมาก้าวสู่การเป็น “โคราชนครแห่ง GI”  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

ได้ด าเนินการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ด าเนินการขึ้น
ทะเบียนสินค้า แล้วจ านวน 7 สินค้า ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ กาแฟวังน้ าเขียว ข้าวมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ 
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มะขามเทศเพชรโนนไทย และเส้นไหมพ้ืนบ้านอีสาน อยู่ระหว่างรอขึ้นประกาศ 
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จ านวน 1 สินค้า คือ ผ้าไหมคืมมะอุบัวลาย  และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลยื่นขอ GI จ านวน 3 สินค้า ได้แก่ ผ้า
ไหมปักธงชัย น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และ
ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคตลอดจนนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า GI เพ่ิมช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้า GI และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการตลาดเพ่ือการพัฒนาสินค้า GI อย่าง
ยั่งยืน จึงควรมีการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยสินค้า GI อีกท้ังเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็น “โคราชนครแห่ง GI” 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : - 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1) เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI)และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

4) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้น ตุลาคม 2564   สิ้นสุด กันยายน 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา  

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ

ขนส่ง ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว  

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
1) มูลค่าการซื้อขายสินค้าจากการด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท
2) มีเครือข่ายทางการตลาดที่เข้มแข็งไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย
3) มีชุมชน GI ที่ได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน
4) มีสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 สินค้า
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไมร่้อยละ 80
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(๔.๒) ผลผลิต 
1) มีเครือข่ายทางการตลาดที่เข้มแข็งไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย
2) มีชุมชน GI ที่ได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน
3) มีสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 สินค้า
4) มีเกษตร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ที่ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายทางการตลาดไม่น้อยกว่า 100 ราย 
(๔.๓) ผลลัพธ์ 

1) เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
มีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้นรวมทั้งได้รับโอกาสในการสร้างประสบการณ์ทางการค้า 

2) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างแพร่หลายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

3) เครือข่ายทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าชุมชนของจังหวัดนครราชสีมามี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

4) เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีรายได้
เพ่ิมข้ึนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

5) เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครราชสีมาเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 
มีโอกาสขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้ามีการเชื่อมโยงธุรกิจการค้า ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวรู้จักและมีความ
เชื่อมั่นในสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ของจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น 

เชิงลบ : - 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
64 

ม.ค.-มี.ค. 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค. - ก.ย. 
65 

1. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
- จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า GI และการเจรจา

ธุรกิจ จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ 50 คูหา ระยะเวลาจัดงาน 5 
วัน เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการตลาดสินค้า GI  
ภายในงานประกอบด้วย  

1) โซนจัดแสดงสินค้า GI ของจังหวัดนครราชสีมา/
ภูมิภาคอ่ืนๆ และสินค้า GI จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง เช่น สปป.ลาว กัมพูชา และจีน เป็นต้น 

2) โซนเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้า GI ของ
จังหวัดนครราชสีมา/ภูมิภาคอ่ืน  ๆและสินค้า GI จากประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เช่น สปป.ลาว กัมพูชา และจีน เป็นต้น 

3) โซนแสดงองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า GI
สินค้า GI ที่ศักยภาพ/นวัตกรรมสินค้า
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2. ชุมชน GI โดยการส่งเสริมชุมชนแหล่งผลิตสินค้า GI
เช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย ผ้าไหม
คึมมะ อุ  เป็ นต้ น  ให้ เ ป็ นที่ รู้ จั ก ของผู้ บ ริ โ ภคและ
นักท่องเที่ ยว ด้วยการส่ ง เสริมการตลาดสินค้า  GI
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็น
อัตลักษณ์ของสินค้า GI รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเ พ่ือสร้ างการรับรู้ชุมชน GI ของจั งหวัด
นครราชสีมา เช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปัก
ธงชัย ผ้าไหมคึมมะอุมะ ขามเทศเพชรโนนไทย น้อยหน่า
ปากช่องเขาใหญ่ และทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เป็นต้น
3. ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จังหวัดนครราชสีมา
โดยการส่งเสริมให้สินค้าจังหวัดนครราชสีมา เช่น ทุเรียน
ในพ้ืนที่อ าเภอเสิงสาง หนองบุญมาก และครบุรี และ
ส้มโอ ในพ้ืนที่อ าเภอสูงเนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI
4. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า GI อย่าง
ยั่งยืน โดยการจัดตั้งชมรมการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GI จังหวัดนครราชสีมา

- จั ดประชุ ม เชิ งปฎิบั ติ การ / เสวนา เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า GI ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 

- จัดอบรม/ศึกษาดูงานเครือข่ายทางการตลาดที่มี
ศักยภาพและประสบความส าเร็จ สร้างองค์ความรู้ด้าน
การผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม เป็นต้น  
เพ่ือให้ชมรมการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI 
จังหวัดนครราชสีมาเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 3,500,000 บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 3,500,000.- 
งบด าเนินงาน 
1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ
งบอุดหนุนทั่วไป

3,500,000.- 
 57,600 

3,440,670 
1,730 

หน้า ๓๒๗



(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
............................................................................ .... 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
........................................................................... 

 ไม่มี 
(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
-

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
- 

----------------------------------------------------------------- 
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งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา 3,500,000           
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ดา้นเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภยั (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : ยกระดบัสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าสิ่งบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์ GI นครราชสีมา
๑. งบด าเนินงาน 3,500,000          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,500,000          
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 57,600 
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 57,600 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า = 57,600 บาท

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนา เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า GI ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน
จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 110 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1200 บาท = 28,800 บาท
2. จัดอบรม/ศึกษาดูงานเครือข่ายทางการตลาด จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 1200 บาท = 28,800 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,440,670          
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 499,670 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด = 95,750 บาท

- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ  30 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท = 22,500 บาท
- ค่าที่พักผู้บริหารร่วมพิธีเปิด 1 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 2,000 บาท = 2,000 บาท
- ค่าที่พักพาณิชย์จังหวัดร่วมพิธีเปิด 19 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1,200 บาท = 22,800 บาท

######### - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 19 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท = 14,250 บาท
- ค่าพาหนะพาณิชย์จังหวัด 19 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ  500 บาท = 19,000 บาท
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 19 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ  400 บาท = 15,200 บาท

27,960.00 กิจกรรมชุมชน GI = 7,920 บาท
- ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ 4 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท = 1,920 บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 4 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท = 6,000 บาท

######### กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า GI = 396,000 บาท
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนา ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า GI สินค้าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน
จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 110 คน
- ค่าที่พักผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 110 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท = 82,500 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 4 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท = 3,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

หน้า ๓๒๙



งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- ค่าพาหนะผู้ประกอบการ 100 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ  200 บาท =40,000 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 4 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ  500 บาท = 4,000 บาท
2. จัดอบรม/ศึกษาดูงานเครือข่ายทางการตลาด จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน
- ค่าที่พักผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 110 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท = 165,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท = 3,000 บาท
- ค่าพาหนะผู้ประกอบการ 100 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ  200 บาท = 40,000 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ  500 บาท = 2,000 บาท
- ค่าเช่ารถบัสพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 2 วันๆละ 2 คันๆละ 13000 บาท = 52,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 2 วันๆละ 1 คันๆละ 2500 บาท = 4,500 บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 5237192 2,941,000           กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด = 1,346,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า GI และการเจรจาธุรกิจ จ านวน 1 คร้ัง
- ค่าเช่าพื้นที่/จัดท าโครงสร้างพื้นที่จัดแสดงสินค้า พร้อมค่าไฟฟ้า ประปา การรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด
และอื่นๆ จ านวน 1 งาน = 400,000 บาท
- ค่าออกแบบ ตกแต่งพื้นที่จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าทั้งภายในภายนอก จ านวน 1 งาน = 50,000 บาท
- ค่าก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งคูหาจ าหน่ายสินค้าพร้อมติดต้ังและร้ือถอน พร้อมอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟ
ป้ายชื่อร้าน ฯลฯ จ านวน 50 คูหาๆ ละ 3,500 บาท = 175,000 บาท
- ค่าออกแบบ ตกแต่ง จัดท าเวทีกลาง ฉากเวที ระบบแสงสีเสียง ติดต้ังจอ LED  พร้อมเก้าอี้ โซฟา โพเดียม และปูพรม
จ านวน 1 งาน = 100,000 บาท
- ค่าออกแบบ จัดท า ตกแต่งพื้นที่เจรจาธุรกิจการค้าพร้อมอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น จ านวน 1 งาน = 50,000 บาท
- ค่าออกแบบ จัดท าตกแต่งพื้นที่จัดแสดงองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า GI การจัดแสดง Display สินค้า GI
ที่มีศักยภาพ/นวัตกรรม จ านวน 1 งาน = 50,000 บาท
- ค่าจ้างพิธีกรพิธีเปิดงาน จ านวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท = 10,000 บาท
- ค่าแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านพิธีเปิดงาน จ านวน 1 ชุด = 5,000 บาท
- ค่าแสดงของศิลปินดารา นักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศพิธีเปิดงาน จ านวน 1 ชุด = 30,000 บาท
- ค่าแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน จ านวน 5 วัน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท = 20,000 บาท
- ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย  เช่น ผลิตภัณฑ์จากสินค้าที่มาจ าหน่ายภายในงาน จ านวน 1 งาน = 20,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและคร่ืองด่ืมพิธีเปิดงาน จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า จ านวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 2,500 บาท
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า จ านวน 50 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 300 บาท = 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ส าหรับผู้ประกอบการต่างประเทศ จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 2,500 บาท = 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนล่าม จ านวน 5 คน ๆ ละ 3,000 บาท = 15,000 บาท

หน้า ๓๓๐



งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท = 1,000 บาท
- ค่าจัดท าของช าร่วยพิธีเปิด จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 10,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ = 2,524 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
- ค่าผลิตสารคดีเชิงข่าวความยาว 3 นาที จ านวน 1 เร่ือง ๆ ละ 60,000 บาท = 60,000 บาท
- ค่าเผยแพร่ผ่านส่ือสถานีโทรทัศน์หลัก ช่วงเวลาระดับ A 'ช่วงเวลา 18.00-23.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ
35,000 บาท = 70,000 บาท
- ผลิตสปอตวิทยุ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จ านวน 1 งาน = 10,000 บาท
- เผยแพร่สถานีวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศ จ านวน 100 คร้ัง ๆ ละ 100 บาท = 10,000 บาท
- ผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือโซเชียล Wongnai, Sanook, EDTguide, Kapook, Pantip และอื่นๆ เป็นต้น จ านวน 10 คร้ัง
3 ช่องทาง ๆ ละ 3,000 บาท = 90,000 บาท
- ค่าบริการเผยแพร่รายการ (ออกรายการสดทางโทรทัศน์ช่องหลัก) จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 120,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่าออกแบบและจัดท าป้ายไวนิลทึบแสงพร้อมติดต้ังและร้ือถอน ขนาด 3 ตร.ม. จ านวน 30 ป้าย ๆ ละ 456 บาท
= 13,680 บาท
- ค่าออกแบบและจัดท าป้ายไวนิลทึบแสงพร้อมติดต้ังและร้ือถอน ขนาด 20 ตร.ม. จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 648 บาท
= 1,296 บาท

6572040 กิจกรรมชุมชน GI = 857,000 บาท
1. กิจกรรมเปิดตัวชุมชน GI ของจังหวัดนครราชสีมา ณ แหล่งผลิต เช่น เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย
ผ้าไหมคึมมะอุ เป็นต้น จ านวน 1 คร้ังๆ ละ 3 วัน
- ค่าก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งคูหาจ าหน่ายสินค้าพร้อมติดต้ังและร้ือถอน พร้อมอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟ
ป้ายชื่อร้าน ฯลฯ จ านวน 40 คูหาๆ ละ 3,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ จอ LED จุดถ่ายรูป และซุ้มประตู จ านวน 1 งาน = 100,000 บาท
- จัดท าส่ือ และประชาสัมพันธ์งาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 งาน  = 70,000 บาท
- ค่าจ้างพิธีกรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จ านวน 1 คน ๆ ละ 20,000 บาท = 20,000 บาท
- พิธีเปิดงาน พร้อมการแสดง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท = 10,000 บาท
- ของที่ระลึกพิธีเปิดงาน  100 ชิ้น ๆ ละ 100 บาท = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 5,000 บาท
- ค่ากระแสไฟ = 10,000 บาท
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม/ การแสดงศิลปินนักร้อง จ านวน 3 วันๆ ละ 2 ชุดๆ ละ 5,000 = 30000 บาท
2.2 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ชุมชน GI ของจังหวัดนครราชสีมา
- ผลิตส่ือรูปแบบสกู๊ป สารคดีส้ัน หรือรูปแบบอื่นๆ โดยแสดงเนื้อหาประวัติ แนะน าผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์/

โซเชียลมีเดีย ความยาว 5-10 นาที จ านวน  2 เร่ืองๆ ละ 60,000 บาท = 120,000 บาท

หน้า ๓๓๑



งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ ค าชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชน GI ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น  Facebook Youtube จ านวน 10 คร้ังๆ ละ 3,000
= 30,000 บาท
- การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 งาน = 8,000 บาท
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ จ านวน 2 คร้ัง  คร้ัง ละ 2 วัน โดยจัดสถานที่ส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่
- ค่าจัดเวทีและเคร่ืองเสียง จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 60,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่ากระแสไฟ จ านวน 2 งาน ๆ ละ 10,000 บาท = 20,000 บาท
- ค่าจัดหาโครงสร้างคูหาพร้อมตกแต่ง จ านวน 2 งาน ๆ ละ 20 คูหา ๆ ละ 3,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่าจ้างพิธีกรตลอดงาน จ านวน 2 งาน ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3,000 บาท = 12,000 บาท
- การแสดงวัฒนธรรม ดนตรี จ านวน 2 งาน ๆ ละ 10,000 บาท = 20,000 บาท
- Display หรือจุดสาธิต จ านวน 2 งานๆ ละ 8,000 บาท = 16,000 บาท
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 งานๆ ละ 8,000 บาท = 16,000 บาท

800000 3.กิจกรรมการขึ้นทะเบยีนสินค้า GI จังหวัดนครราชสีมา = 510,000 บาท
3.1 จัดท าค าขอขึ้นทะเบียน GI จังหวัด จ านวน 2 สินค้า ๆ ละ 255,000 บาท = 510,000 บาท

887000 4.กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า GI 228,000 บาท
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนา เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า GI ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน
จ านวน  1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 110 คน
- ค่าสถานที่จัดประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบการประชุม จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน = 17,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 110 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 11,000 บาท
- ค่าอาหาร จ านวน 110 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 500 บาท = 55,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 110 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 20 บาท = 2,200 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ = 2,600 บาท
4.2 จัดอบรม/ศึกษาดูงานเครือข่ายทางการตลาด จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน
- ค่าสถานที่จัดประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบการประชุม จ านวน 1 คร้ัง = 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 110 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 22,000 บาท
- ค่าอาหาร จ านวน 110 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 500 บาท = 110,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 110 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 20 บาท = 2,200 บาท
- ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,730 

  (๑)  วัสดุส านักงาน 1,730 1.กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 365 บาท

2.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดยกระดับการค้า GI = 365 บาท

3.กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า GI 1,000 บาท

หน ้า ๓๓๒



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 
ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงการ : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเกษตร และอุตสำหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่ำสินค้ำเกษตรและสินค้ำจำกสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย : กำรพัฒนำสินค้ำเครื่องปั้นดินเผำ (GI) สู่กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
วงเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐0  บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน :  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด :  
แผนงาน : ๑. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภำพและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
             ๒. พัฒนำนวัตกรรมเกษตร กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย และอุตสำหกรรมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Food Valley) 
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ชัยศิริ     ต าแหน่ง : อำจำรย์ 
สถานที่ติดต่อ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ   หมายเลขโทรศัพท์ :  
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑)    ที่มำ : 
ปัจจุบันด้วยกระแสในกำรเปลี่ยนแปลงท ำให้เครื่องปั่นดินเผำด่ำนเกวียนแตกต่ำงไปจำกอดีต ช่ำงปั้นก็

จะผลิตงำนรูปแบบใหม่ๆ ที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรตำมสมัยและควำมต้องกำรของตลำด ตำมควำมช ำนำญและ
จินตนำกำรของช่ำงปั้น ท ำให้งำนเครื่องปั่นดินเผำด่ำนเกวียนมีควำมหลำกหลำยทั้งรูปแบบและลวดลำยตลอดจน
กรรมวิธีกำรตกแต่ง จะมีกำรน ำสีน้ ำมัน สีน้ ำพลำสติก และเคลือบเงำให้เกิดควำมมัน จึงท ำให้เอกลักษณ์ ของ
เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียนแตกต่ำงไปจำกอดีต แต่ก็ยังคงเหลือช่ำงปั่นเพียงไม่กี่คนที่ยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์   
ในกำรปั้นที่เป็นประติมำกรรมรูปสัตว์เครื่องปั่นดินเผำที่ผ่ำนกำลเวลำมำยำวนำนจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของงำน 
เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน ที่ยังคงรูปแบบกระบวนกำรปั้นตลอดจนสีของผลงำนจะโชว์เนื้อดินเผำไม่น ำสีมำทำกลบทับ 
ซึ่งก็จะเป็นช่ำงปั้นในช่วงวัยกลำงคนที่สร้ำงสรรค์ผลงำนมำตั้งแต่สมัยหนุ่มสำวขำดคนรุ่นใหม่ที่จะมำสืบทอดและจัดเก็บ
องค์ควำมรู้กระบวนกำรปั้น และสืบทอดเป็นอำชีพ ท ำให้เครื่องปั้นดินเผำที่ยังคงเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนด่ำนเกวียน 
ลดน้อยลงจำกตลำดสินค้ำ ที่เคยสร้ำงชื่อเสียงและรำยได้ให้กับช่ำงปั้นและชุมชนบ้ำนด่ำนเกวียน ชุมชนบ้ำนด่ำนเกวียน
มีศักยภำพโดยเป็นหมู่บ้ำนเครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน เป็น ๑ ใน ๔ ของประเทศที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำน OTOP 
ต้นแบบ แต่สภำพปัจจุบันยังคงมีปัญหำฐำนข้อมูลชุมชน กำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงกำรท่องเที่ยว ส่งผลนักท่องเที่ยวน้อย 
ปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น จุด Check In กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำทักษะของคนในชุมชน เช่น 
พัฒนำทักษะไกด์ท้องถิ่น กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุดแพ็กเก็ตทัวร์ ที่มีค่ำอำหำร ค่ำน ำเที่ยว ค่ำที่พัก เพ่ือรำยได้จะตก   
ในท้องถิ่น ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรแก้ไขปัญหำจ ำเป็นต้องจัดรูปแบบกำรท่องเที่ยวใหม่ หลักอนุรักษ์ทรัพยำกร กำรท่องเที่ยว 
จัดกำรท่องเที่ยวใหม่  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รื้อฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมใหม่เป็นจุดขำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ผลลัพธ์ คือกำรใช้วัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวเป็นจุดขำยผ่ำนควำมผูกพันระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริม
กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง ผ่ำนประสบกำรณ์ที่มำจำกกำรเรียนรู้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสินค้ำ 
และบริกำรชุมชน พัฒนำกำรตลำดและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกำร
ฟ้ืนฟูและพัฒนำท้องถิ่นตนเอง สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนต่อไป 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) 

หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖
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๒ 

 (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

      บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษำ ให้มีงำนท ำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะในกำรเสริมสร้ำงอำชีพ
ใหม่ในชุมชน รวมทั้งจัดท ำข้อมูล 

(๒.๒) สถานภาพโครงการ 

       โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่

(๒.๓) ประเภทโครงการ 

 พัฒนำ  ด ำเนินกำรปกติ 
 (๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ป ี
 (๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 

 ต ำบลด่ำนเกวียน อ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำรเครื่องปั้นดินเผำและผู้เกี่ยวข้อง 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว และประชำชนบ้ำนด่ำนเกวียน 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

  ตัวช้ีวัด 
๑. ประชำชน และนักศึกษำลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ 

จ ำนวน 15 คน 
๒. เกิดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวท ำให้เกิดกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำท้องถิ่นตนเอง ท ำให้รำยได้เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๓ 
(๔.๒) ผลผลิต 

๑. เกิดกำรจ้ำงงำน สร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพ สร้ำงควำมรักและสำมัคคีอันเกิดจำกควำมรู้สึกผูกพัน  
และเป็นเจ้ำของวัฒนธรรมชุมชน 

๒. กำรท่องเที่ยวที่มีกำรค ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กำรใช้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะท ำให้
ชุมชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัญหำมลพิษและขยะลดลง กำรเกิดขึ้นของสินค้ำและพืชผลเกษตรอินทรีย์มีสูงขึ้น 
ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทำงเกษตรที่ดี สร้ำงควำมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน 

(๔.๓) ผลลัพธ์: 
      ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและส่งผลต่อรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

(๔.๔) ผลกระทบ: 
เชิงบวก : รำยได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน 

  เชิงลบ :  ผลกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรเข้ำมำในพื้นที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรค 

หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖หนา้ ๑๙๖
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๓ 

 (๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย   
ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๔ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕ 

๑. ค่ำจ้ำงนักศึกษำและประชำชน 
๒. จัดท ำฐำนข้อมูลชุมชน 
๓. โครงสร้ำงพื้นฐำน 
๔. กลยุทธกำรท่องเที่ยว 
๕. พัฒนำผลิตภัณฑ์บนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
๖. พัฒนำผู้ประกอบกำร Up Skill /Re Skill 
๗. สื่อสำรประชำสัมพันธ์ 
๘. ออกร้ำนและแสดงสินค้ำ 
๙. ประเมินศักยภำพและควำมพึงพอใจ 































(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 

(๗) วงเงินของโครงการ  จ ำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

         อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรแล้ว 
   แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
   ตำมกฎหมำย 

         อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน 

  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) 
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) 
  ไม่มี 

หน ้า ๓๓๕



๔ 

(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
เครื่องมือด ำเนินกำร  มีควำมพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม

บุคลำกรมีประสบกำรณ์  มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
  ............................................................................................................................. ................................................. 
 ....................................................................... .......................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................................. 

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

หน้า ๓๓๖



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า GI” เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์ 
วงเงิน ๔,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Food Valley) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
การพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 

การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อก าหนดการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จะช่วยสร้างจุดเด่นและยกระดับสินค้า
ชุมชนของไทยสู่ตลาดโลก  

ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มหันมาปลูกพืชทางเลือกจ าพวกไม้ผลจ านวนมากขึ้น อาทิ ทุเรียน ขนุน พุทรานมสด 
มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว น้อยหน่า ล าไย สะตอ รวมถึงผลไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด  ซึ่งไม้ผลเหล่านี้เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
เกษตรทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี  ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีมากขึ้น หรือการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท าให้สินค้าเหล่านี้มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน GI มาก
ที่สุดในประเทศไทยเทียบเท่ากับจังหวัดเชียงราย โดยมีสินค้าท่ีขึ้นทะเบียน GI แล้ว 6 รายการ ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่ง
สัมฤทธิ์ กาแฟวังน้ าเขียว เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และมะขามเทศเพชรโนนไทย นอกจากนี้ยังมีมีสินค้าจากชุมชนอีกหลายรายการที่มี
ศักยภาพที่ก าลังเสนอขึ้นทะเบียน GI และก าลังเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียน GI อาทิ น้อยหน่าปากช่อง ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ ผ้า
ไหมคึมมะอุบัวลาย ผ้าไหมปักธงชัย นอกจากนี้ยังมีการเฟ้นหาสินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพมาขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ของโคราช ที่ยังมีสินค้า
อีกมากมายที่เข้าข่ายจะสามารถข้ึนทะเบียน GI ได้ เช่น ขนุนอ่อนโคราช ขนุนโคราช พุทรานมสดโอโซนวังน้ าเขียว ทุเรียนครบุรี-เสิงสาง ทุเรียน
โอโซนวังน้ าเขียว และ ส้มโอเมืองเสมา ซึ่งสินค้าเหล่านี้ก าลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกระบวนการผลิตและแนวพัฒนาต่อยอดสินค้าด้วย
ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ ตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนตามรอยสินค้าขึ้นช่ือของจังหวัดโคราช ซึ่งสินค้าเหล่านี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 

นอกจากน้ี ปัจจุบัน การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า GI” เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค ์ปัจจุบันชาวโคราช
เริ่มตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ GI ที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่อไปภาครัฐจะลงมาท างาน
ร่วมกับพ้ืนท่ีมากขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน GI ได้ทั้งระบบ มีการจัดทีมช่วยเหลือในการจัดท าค าขอ จัดท าระบบควบคุมคุณภาพสินค้า จัดหา
ช่องทางการตลาด เพื่อผลักดันสินค้าท้องถิ่นให้เข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยตราสัญลักษณ์ GI 
การส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการจัดท าระบบควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพ
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สินค้า การแปรรูปสินค้า GI สู่การขอ GI รายการใหม่ที่เพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป จนสินค้าดังกล่าวมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนและครบวงจร ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นต้นแบบให้แก่สินค้าที่จะน ามาขึ้นทะเบียน GI ใน
อนาคต พร้อมทั้งมรการผลักดันในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดในประเทศ 
มีช่องทางการตลาดมารองรับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นว่า การผลักดันสินค้าเกษตรด้านพืชเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วนในการเร่งขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจทางเลือกในจังหวัดนครราชสีมาเพือ่ข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในระยะที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะประกอบไปด้วย ทุเรียนปากช่อง หรือ ทุเรียนครบุรี หรือ ขนุนทับลาน หรือ พุทรานมสดวังน้ าเขียว เป็นต้น 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เสริมสร้างตวามเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ให้แก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อม

ต่อการท าสวนไม้ผลเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรแปรรูป 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
3.เพื่อเฟ้นหาและเร่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
4. เพื่อเตรียมเอกสารค าขอและผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่
5. เพื่อจัดท าระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)
6. เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา
7. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า

เกษตรแปรรูป
8. เพื่อพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลิต

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.........1............ปี   เริม่ต้นปี......2564.......................  สิน้สุดปี...........2565................ 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) 

 อ าเภอปากช่อง อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อย/กลุ่มวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรรายย่อย/กลุ่มวิสาหกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม/ผู้ประกอบการ/ บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด  
๑. ตัวแทนเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวน ๑๐๐ ราย 
๒. ข้อมูลสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม จ านวน ๒ สิ่งบ่งช้ี 
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๓. เกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯไดร้ับการอบรมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวน ๓๐ ราย 
๔. เครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ จ านวน ๔ เครือข่าย 
๕. ขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตรร์ายการใหม่จ านวน ๒ ชนิด 
๖. เกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯไดร้ับการอบรมแนวทางการสร้างมลูค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้า GI  

 ให้เป็นสินค้า GI แปรรูป จ านวน ๓๐ ราย 
7. เกษตรกร/กลุ่มวสิาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯไดร้ับการอบรมเพื่อเปิดสวนผลไมเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ จ านวน 5๐ ราย
8. การจดัท าระบบควบคุมคณุภาพสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน ๒ ระบบ
๙. การเช่ือมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธส์ิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง
๑๐. การพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลติ จ านวน 1 แห่ง

 (๔.๒) ผลผลิต 
  ๑. ตัวแทนเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
  ๒. ข้อมูลสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  ๓. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
  ๔. เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
  ๕. ขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์รายการใหม่ 
  ๖. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้า GI 

 ให้เป็นสินค้า GI แปรรูป 
7. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมเพื่อเปิดสวนผลไม้เป็นแหล่งเรียนรู้
8. การจัดท าระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)
๙. การเช่ือมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา
๑๐. การพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลิต

 (๔.๓) ผลลัพธ์ 
  ๑. ตัวแทนเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวน ๑๐๐ ราย 
  ๒. ข้อมูลสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๒ สิ่งบ่งช้ี 
  ๓. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวน ๓๐ ราย 
  ๔. เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จ านวน ๔ เครือข่าย 
  ๕. ขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์รายการใหม่จ านวน ๒ ชนิด 
  ๖. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้า GI     

 ให้เป็นสินค้า GI แปรรูป จ านวน ๓๐ ราย 
7. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมเพื่อเปิดสวนผลไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ จ านวน 5๐ ราย
8. การจัดท าระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน ๒ ระบบ
๙. การเช่ือมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง
๑๐. การพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลิต จ านวน 1 แห่ง

 (๔.๔) ผลกระทบ 
เชิงบวก : พืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น ๒ ชนิดในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์
สินค้าจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นสินค้าเกษตร GI สามารถจะเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะมีสนับสนุนในด้านการตลาด
และการแปรรูป ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
เชิงลบ : ...…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความเร่งด่วน : มีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภาคเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานที่จะสามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ บรรเทาแก้ไขปัญหา
ฟ้ืนฟูเยียวยา ส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  สร้างแหล่งอาหารประเภทโปรตีน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินกิจกรรมอยู่ที่บ้านตามแนวทางการควบคุมป้องกันโรคระบาดฯ รวมทั้งยังเป็นการ
ป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ หรือกรณีที่มีการระบาดของโรคอีก 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑.๑  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพส ารองไว้ใช้ยามขาดแคลน 
๒.๑.๒  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปศุสัตว์ เพ่ิมรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกร 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา               ด าเนินการปกติ 

(๒.๔)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ......๑.....ปี  เริ่มต้น   ตุลาคม ๒๕๖๔    สิ้นสุด   กันยายน ๒๕๖๕ . 
(๒.๕)  สถานที่ด าเนินโครงการ :    ทุกอ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑)  กลุ่มเป้าหมาย  :  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๒กลุ่ม 

กลุ่มละ ๓๐ ราย รวม ๙๖๐ ราย 
(๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์-อาหารสัตว์-สินค้าปศุสัตว์ 

ประชาชนผู้บริโภคท่ัวไป 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑)  เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี ๒๕๖๒ 

แผน 
ปี ๒๕๖๓ 

แผน 
ปี ๒๕๖๔ 

แผน 
ปี ๒๕๖๕ 

แผน 
มีกลุ่มผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึน กลุ่ม - - - ๓๒ 

(๔.๒) ผลผลิต 

- มีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น ๓๒ กลุ่ม และมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์การผลิตเสบียงอาหารสัตว์ ๙๖๐ ราย 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวดั/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
๑.จัดประชุมและอบรมตัวแทนเกษตรกรให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

  

๒. วิ เคราะห์สิ่ งบ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 



๓. การยื่นขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ไม้ผลจังหวัดนครราชสีมา 




๔. พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชทีผ่่าน
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

๕. การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
สินค้าเกษตรแปรรูป 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง            จ้างเหมา 
(๗) วงเงิน  ๔,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 
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(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ตอ้งท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ส่งเสริมการแปรรูปและ
เชื่อมโยงการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)

โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า GI” เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์
๑. งบด าเนินงาน 4,700,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
  (๓) ค่าเช่าบ้าน
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 340,200        100,800  ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ จ านวน 8 คน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน 3 รุ่น

176,400  ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ  จ านวน 7 คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท จ านวน 3 รุ่น
63,000  ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรบุคลากร  จ านวน 5 คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 600 บาท จ านวน 3 รุ่น

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 10,800          10,800 ค่าเช่ายานพาหนะส าหรับเดินทางสัมนาและฝึกอบรม  จ านวน 2 คัน คันละ 1,800 บาท จ านวน 3 คร้ัง
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000     1,000,000    ค่าจ้างวิเคราะห์คุณภาพไม้ผล GI ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,716,000     
36,000 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมสัมนาและฝึกอบรม จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน ๆ ละ ๒ วันๆละ ๑๒๐ บาท 

(อาหารกลางวัน)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน ้า ๓๔๒



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

30,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมสัมนาและฝึกอบรม  จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ ๕๐ คนๆ ละ ๒ วันๆละ 2 มื้อๆ
ละ 50 บาท

1,200,000    การสร้างแปลงสาธิตการผลิตไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การส่งออก จ านวน 3 แปลง 
แปลงละ 400,000 บาท

800,000 
การสนับสนุนและส่งเสริมจุดรวบรวมผลผลิตไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การส่งออก จ านวน
 4 แห่ง แห่งละ 200,000 บาท

350,000 ค่ารวบรวมฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
300,000 สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 เครือข่าย เครือข่ายละ 300,000 บาท

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 254,270        24,000  ค่าวัสดุในการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ ๑๒๐ บาท

  (๑)  วัสดุส านักงาน 30,000 ค่าเอกสารประกอบการอบรมและสัมนา จ านวน 200 ชุด ๆ ละ 150 บาท

 ค่าวัสดุส านักงานในการถอดองค์ความรู้ ค่าวัสดุในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ด าเนินการอบรม 
10,000 ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม. น้ าเงิน (แพ็ค50ด้าม จ านวน ๕๐ แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

1,800           ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค 12 ด้าม จ านวน ๑๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท)
21,000 อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐๕๐ บาท จ านวน ๒๐ ชุด เป็นเงิน 

๒๑,๐๐๐ บาท
59,800 ตลับหมึกโทนเนอร์ ด า  ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จ านวน ๒๐ ตลับ เป็นเงิน ๕๙,๘๐๐ บาท
17,520 หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,๔๖๐ บาท จ านวน ๑๒ ชุด เป็นเงิน ๑๗,๕๒๐ บาท
27,000 กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จ านวน ๕๐ แพ็ค เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท

4,400           แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" คละสี อันละ ๑๑๐ บาท จ านวน ๔๐ อัน เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท
8,000           แฟ้มผูกตาไก่ A4 (1x12) จ านวน ๑๐๐ แพ็คๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท

15,000 แฟ้มซอง A4 คละสี (แพ็ค12เล่ม) แพ็คละ ๗๕ บาท จ านวน ๒๐๐ แพ็ค เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
6,000           เทปใส แกน 1 นิ้ว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๓๐ แพ็ค เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
5,250           กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จ านวน ๕๐ แท่ง เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท

12,000 กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์ 3x3"คละสี ชุดละ ๖๐ บาท จ านวน ๒๐๐ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
5,000           กรรไกร 10 นิ้ว อันละ ๑๒๕ บาท จ านวน ๔๐ อัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

หน ้า ๓๔๓



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

4,000           MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จ านวน ๒๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
3,500           ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จ านวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

12,000          12,000 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงวัสดุล่อล่ืนส าหรับเดินทางสัมนาและฝึกอบรม จ านวน 2 คัน คันละ 1,500 บาท 
จ านวน 4 คร้ัง

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 166,730        66,730        ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
100,000 ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ชุดโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมาด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์
  (๖) วัสดุก่อสร้าง
  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก
  (๑๐) วัสดุการศึกษา
  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วัสดุอาหาร 200,000        200,000 ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอื่นๆ
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

หน ้า ๓๔๔



 แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ียังยืน      
กิจกรรมย่อย : การยกระดับและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และ
มะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแข่งขันได้ในตลาดสากล วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การวิจัย / พัฒนา และการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตการเกษตร / มีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาสถาบันเกษตรกร 

ภาคการเกษตร : เป็นเลิศด้าน/เข้มแข็ง (ฟื้นฟูทรัพยากร)/ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร/พัฒนาการเป็น Bio-base 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มปรับสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน พัฒนาความรู้และทักษะเกษตรกร เครื่องมือเครื่องจักร 
โครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการสร้างนวัตกรรมและท า Zoning เพื่อเพ่ิม productivity 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สังคมคณุภาพสูง 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมลูค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพื้นที่ เช่นข้าวหอมมะลิทุ่มสัมฤทธ์ิ (GI) 
เลี้ยงโคเนื้อ (โคราช วากิว) ศูนย์กลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย ์
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์   ต าแหน่ง : อาจารย์  สถานที่ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์ทางการเกษตร
ครบวงจรตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์  085-7695754 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
          ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้น าประเด็น "เกษตรไทยก้าวสู่เกษตรสร้างมูลค่า" โดยน าเรื่องของเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเข้ามาจับ ซึ่งประเด็นเกษตรไทยก้าวสู่เกษตรสร้างมูลค่า เป็นการมองไปจุดที่
ประเทศไทยเป็นผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรในเวทีโลก ด้วยฐานของการเป็นเกษตรเขตร้อนและ      
ความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถน ามาพัฒนา ต่อยอดโครงสร้างธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เน้นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต    
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่รายได้สูง ทิศทางเหมือนจะเดินไปได้สวยทีเดียว 
ส าหรับเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เป็นการส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าสูง ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) 
ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี ๒๕๔๖ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.๒๕๔๖โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพ่ิงจัดงานใหญ่กันไปปัจจุบันมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน  GI แล้วรวม 
๑๐๓ รายการ จาก ๖๗ จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ขอใช้ตรา GI ไทยแล้วกว่า ๒,๕๐๐ ราย มูลค่าการตลาดสูง ๔,๐๐๐ ล้านบาท 
ส่งผลให้กับชุมชนท้องถิ่นสามารถมีรายได้ต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่นให้เด่นชัดมากขึ้น ชุมชนได้
อาศัยลักษณะที่มีเฉพาะในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพ้ืนที่ มาใช้ประโยชน์
ในการผลิตสินค้าใน ท้องถิ่นของตนขึ้นมา ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพ้ืนที่ ดังกล่าว โดยคุณลักษณะพิเศษนี้  
อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ นั้นๆ ก็ได้ 
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จังหวัดนครราชสีมา มีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว เช่น 
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์  มะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และมีอีกหลายชนิดที่ก าลังเดินการ ซึ่งสินค้าที่เป็น    
อัตลักษณ์เหล่านี้ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่จะมุ่งสู่การแข่งขัน     
ทางเศรษฐกิจและเป็นสินค้าพรีเมี่ยมได้ จึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตลอดห่วงโซ่การพัฒนาภาคการเกษตรให้ครบวงจร
เพ่ือให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและประเทศชาติสืบต่อไป 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ตั้งแต่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มที่และยังมีช่องว่างของการพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่การพัฒนาท่ีจะน าไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ความเร่งด่วน : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดบัข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ มะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาให้ได้คุณภาพสูง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครบวงจรทัง้การผลิต การแปรรูปและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล  

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI)ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์  และมะขามเทศเพชรโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมาให้ได้คุณภาพสูงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครบวงจรทัง้การผลิต การแปรรูปและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา  ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1      ปี   เริ่มต้นปี  ๑ ต.ค ๒๕๖๔. สิ้นสุดปี  ๓๐ ก.ย ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ   พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์,มะขามเทศเพชรโนนไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ผู้ประกอบการโรงแรม/    

รีสอร์ท ร้านอาหาร,หน่วยงานภาครัฐเช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บริษัทประชารัฐในพื้นที่ และกลุ่มมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 

 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด  
๑.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ในพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 
๒. ภาคเีครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนจ านวนไม่น้อยกวา่ ๑๐ เครือข่าย 
๔. ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตรไ์ทยในพื้นที่จังหวัด

นครราชสมีาได้เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลติภณัฑ์แบบครบวงจร 
(๔.๒) ผลผลิต  
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ได้รับการยกระดับและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาด เต็มศักยภาพ

สามารถสร้างมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
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(๔.๓) ผลลัพธ์ 
๑.พัฒนาห่วงโซ่ใหม่ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ทุกขั้นตอนโดยใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้กับเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย มาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 
๒.พัฒนาระบบการตรวจรับรองข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่ 

ตั้งแต่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 
3.เชื่อมโยงการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ผลิตข้าว

หอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
(๔.๔) ผลกระทบ : 
๑.เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์  และมะขามเทศเพชรโนนไทย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสร้างสัมมาชีพชุมชน/ชุมชน

เข้มแข็งประชาชนมีความสุขและมีรายได้รายได้เงินสดสุทธิของไม่น้อยกว่า ๙๑,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปีและจ านวนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทยที่ร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จาก
กระบวนการพัฒนา  

2.การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นท าให้เกิดนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาใหม่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ครบวงจรภายใต้กลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหนุนเสริม
เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ร้อยละ ๑๐ 

3.เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไท ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และ
มีรายได้ มีความสุข 

4.เกิดระบบการผลิตข้าวหอมมะลทิุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ที่มีการควบคมุมาตรฐานตามอัตลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อชุมชน
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปสู ่คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสมีา 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64 
๑) การควบคุมและตรวจตดิตามประเมินผล

การขอใช้ตราสญัลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และ
มะขามเทศเพชรโนนไทย 


  

๒) การส่งเสรมิและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตตามค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิ และมะขามเทศเพชร
โนนไทย 








 ๓) การจัดท าระบบฐานข้อมลูพื้นที่ปลูก ผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบการ 








๔) การยกระดับมาตรฐานการผลติสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์(GI)ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขาม
เทศเพชรโนนไทย เกษตรอินทรยี์ขัน้พ้ืนฐานและ
มาตรฐานทีสู่งขึ้น 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64 
๖) การพัฒนาบรรจุภณัฑส์ิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์ิและมะขามเทศเพชรโนน
ไทย ที่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตรไ์ทย 

  

๗) การตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน 

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

หน้า ๓๔๘



(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
    ด าเนินงานโดยศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยบูรณาการความร่วมมือเพื่อการด าเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 

 (๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
ไม่ม ี

หน้า ๓๔๙



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดันครราชสมีา

ผลผลติ : พัฒนานวตักรรมการผลติ การแปรรปูสนิค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชงินิเวศ

๑. งบด าเนินงาน 5,000,000 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 134,400         
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ

  (๓) ค่าเชา่บา้น

  (๔) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 134,400         

67,200 

67,200 

  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 2,379,600 
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

กิจกรรมยอ่ย (โครงการ) : การยกระดบัและพัฒนาระบบการผลติ การแปรรปูและผลติภณัฑ์สนิค้าสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์(GI) ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย 
จงัหวดันครราชสมีาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและแขง่ขนัไดใ้นตลาดสากล

กิจกรรมหลกั : การสง่เสรมิพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลติมลูค่าสนิค้าเกษตรและสนิค้าจากสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรเ์พ่ือการพัฒนาทีย่งัยนื

แผนงาน : พัฒนานวตักรรมการผลติ การแปรรปูสนิค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Food Valley)

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรม)

ค าชีแ้จง

งบประมาณ

- ค่าตอบแทนวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) ในการอบรมเชงิปฏบิติัการ จ านวน 4 คนๆละ ๑4 ชัว่โมงๆละ 600 บาท
จ านวน 2 รุ่น

- ค่าตอบแทนวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) ในการอบรมเชงิปฏบิติัการ จ านวน 4 คนๆละ ๑4 ชัว่โมงๆละ 600 บาท
จ านวน 2 รุ่น

 ๑.๒ การสง่เสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติตามค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย

๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือรกัษาคุณภาพความหอม นุ่ม ทีเ่ปน็อัตลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
(GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ์

หน้า ๓๕๐



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าชีแ้จง

งบประมาณ

  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,947,600 

450,000              

347,600              

350,000              

400,000              

400,000              

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 432,000         

160,000              

๑.๔ การยกระดบัมาตรฐานการผลติสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร(์GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย 
เกษตรอินทรยีข์ัน้พ้ืนฐานและมาตรฐานทีส่งูขึน้

๑.๓ การจดัท าระบบฐานขอ้มลูพ้ืนทีป่ลกู ผู้ผลติ และผู้ประกอบการ

๑.๖ การพัฒนาบรรจภุณัฑ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิแ์ละมะขามเทศเพชรโนนไทย ทีเ่ปน็ไป
ตามมาตรฐานสนิค้าสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์ทย

 ๑.๒ การสง่เสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติตามค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย

 ๑.๑ การควบคุมและตรวจตดิตามประเมนิผลการขอใชต้ราสญัลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรข์า้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ ์
และมะขามเทศเพชรโนนไทย

- ค่าจา้งเหมาจดัท าฐานขอ้มลูพืน้ทีป่ลูก ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ

- ค่าจา้งเหมาการพฒันาบรรจภุณัฑ์ส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร์ GI ขา้วหอมมะลิทุง่สัมฤทธิท์ีเ่ปน็มาตรฐานสินค้าขา้วส่ิงบง่ชีท้าง
ภมูศิาสตร์ไทย

 ๑.๒ การสง่เสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติตามค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย

 ๑.๒ การสง่เสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติตามค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย

- ค่าจา้งเหมาวเิคราะหก์ารควบคุมและตรวจติดตามประเมนิผลการใชต้ราสัญลักษณ์ส่ิงบช่ีท้างภมูศิาสตร์ขา้วหอมมะลิทุง่
สัมฤทธิ์

- ค่าจา้งเหมาส่งเสริมและพฒันาการยกระดับมาตรฐานการผลิตตามค าขอขึน้ทะเบยีนส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร์ GI ขา้วหอม
มะลิทุง่สัมฤทธ์

- ค่าจา้งเหมาการเชือ่มโยงการผลิตการตลาดกบัผู้ประกอบการ ผ่านกลไกระบบสหกรณ์การเกษตร และ CSA :
Community-supported agriculture

-ค่าอาหารกลางวนั จ านวน ๔00 คนละ 200 บาท จ านวน 2 วนั (อาหารกลางวนั)

หน้า ๓๕๑



 
 

 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าชีแ้จง

งบประมาณ

56,000 

160,000              

56,000 

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 2,486,000 
  (๑)  วสัดุส านกังาน 420,000         

80,000 

80,000 

260,000              260,000      -ค่าวสัดุส านกังานในการถา่ยถอดองค์ความรู้และบริหารจดัการโครงการ
5,000 ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม. น้ าเงิน (แพค็50ด้าม จ านวน ๒๕ แพค็ๆ ละ ๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๕,๐๐๐ บาท)

7,200 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หวั คละสี (แพค็12ด้าม จ านวน ๔๐ แพค็ๆ ละ ๑๘๐ บาท เปน็เงิน ๗,๒๐๐ บาท)

99,665        หมกึโทนเนอร์ คละ ๔ สี (201A) HP CF402A ชดุละ ๑๒,๕๔๘.๑๒ บาท จ านวน ๘ ชดุ เปน็เงิน 
๙๙,๖๖๕ บาท

10,500        องิค์แทง้ค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชดุละ ๑,๐๕๐ บาท จ านวน ๑๐ ชดุ 
เปน็เงิน ๑๐,๕๐๐ บาท

29,900        ตลับหมกึโทนเนอร์ ด า Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จ านวน ๑๐ ตลับ เปน็เงิน ๒๙,๙๐๐
 บาท

8,760 หมกึองิค์เจท็ คละสี HP 680/BK ชดุละ ๑,๔๖๐ บาท จ านวน ๖ ชดุ เปน็เงิน ๘,๗๖๐ บาท

-ค่าอาหารกลางวนั จ านวน ๔00 คนละ 200 บาท จ านวน 2 วนั (อาหารกลางวนั)

 ๑.๒ การสง่เสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติตามค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย

๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือรกัษาคุณภาพความหอม นุ่ม ทีเ่ปน็อัตลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
(GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ์

- ค่าวสัดุในการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน ๔00 ชดุๆ ละ ๒00 บาท

๑.๒ การสง่เสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติตามค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย

- ค่าวสัดุในการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน ๔00 ชดุๆ ละ ๒00 บาท

-ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน ๔00 คน จ านวน 2 วนัๆละ 2 มือ้ๆละ 35 บาท

-ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน ๔00 คน จ านวน 2 วนัๆละ 2 มือ้ๆละ 35 บาท

๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือรกัษาคุณภาพความหอม นุ่ม ทีเ่ปน็อัตลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
(GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ์

๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือรกัษาคุณภาพความหอม นุ่ม ทีเ่ปน็อัตลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
(GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ์

หน้า ๓๕๒



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าชีแ้จง

งบประมาณ

32,400        กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพค็ 5 รีม) แพค็ละ ๕๔๐ บาท จ านวน ๖๐ แพค็ เปน็เงิน ๓๒,๔๐๐ บาท

2,200 แฟม้สันกวา้ง F4 สัน 3" คละสี อนัละ ๑๑๐ บาท จ านวน ๒๐ อนั เปน็เงิน ๒,๒๐๐ บาท
8,000 แฟม้ผูกตาไก ่A4 (1x12) จ านวน ๕๐ แพค็ๆละ ๘๐ บาท เปน็เงิน ๘,๐๐๐ บาท
7,500 แฟม้ซอง A4 คละสี (แพค็12เล่ม) แพค็ละ ๗๕ บาท จ านวน ๑๐๐ แพค็ เปน็เงิน ๗,๕๐๐ บาท

10,400        แฟลชไดร์ฟ Sandisk Cruzer Ultra 64 GB ด า จ านวน ๔๐ ตัวๆละ ๒๖๐ บาท เปน็เงิน ๑๐,๔๐๐ บาท

2,000 เทปใส แกน 1 นิว้18 มม.x20 เมตร แพค็8มว้น แพค็ละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑๐ แพค็ เปน็เงิน 
๒,๐๐๐ บาท

2,100 กาวแทง่ 40 กรัม ขาว UHU แทง่ละ ๑๐๕ บาท จ านวน ๒๐ แทง่ เปน็เงิน ๒,๑๐๐ บาท
15,000        กระดาษโนต้ นอีอนคัลเลอร์ 3x3"คละสี5เล่ม ชดุละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๕๐ ชดุ เปน็เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

1,875 กรรไกร 10 นิว้ อนัละ ๑๒๕ บาท จ านวน ๑๕ อนั เปน็เงิน ๑,๘๗๕ บาท
2,000 MAX เยบ็กระดาษ HD – 10D จ านวน ๑๐ อนัๆ ละ ๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๒,๐๐๐ บาท

12,000        สมดุปกออ่น ตัด 9 60แกรม คละสี 40 แผ่น (แพค็12เล่ม) จ านวน ๑๐๐ แพค็ๆ ละ ๑๒๐ บาท เปน็
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

3,500 ลวดเยบ็กระดาษ No.10 – 1m (1x24) จ านวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เปน็เงิน ๓,๕๐๐ บาท

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 841,000         

225,000              225,000      - ค่าวสัดุในการประชาสัมพนัธโ์ครงการกระบวนการถา่ยทอดองค์ความรู้
20,250        เอก็ซ์เทอร์นลัฮาร์ดดิสก ์4TB ด า Seagate Backup Plus Hub ตัวละ ๔,๐๕๐ บาท จ านวน ๕ ตัว เปน็

เงิน ๒๐,๒๕๐ บาท
192,750      ค่าจดัท าวดีีโอส่ือประชาสัมพนัธช์ดุโครงการการยกระดับและพฒันาสินค้าส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้ว

หอมมะลิทุง่สัมฤทธิจ์งัหวดันครราชสีมาเพือ่เพิม่มลูค่าและแขง่ขนัได้ในตลาดสากล เปน็เงิน ๑๙๒,๗๕๐ 
บาท

12,000        โปสเตอร์ประชาสัมพนัธโ์ครงการ 80*120 เซนติเมตร จ านวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เปน็เงิน
 ๑๒,๐๐๐ บาท

๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือรกัษาคุณภาพความหอม นุ่ม ทีเ่ปน็อัตลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
(GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ์

หน้า ๓๕๓



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าชีแ้จง

งบประมาณ

416,000              416,000      -ค่าจดัท าหนงัสือเผยแพร่อคงค์ความรู้การยกระดับและพฒันาสินค้าส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลิทุง่สัมฤทธิจ์งัหวดันครราชสีมาเพือ่เพิม่มลูค่าและแขง่ขนัได้ในตลาดสากล (ปก กระดาษอาร์ตมนั
300 แกรม ขนาด A5 พมิพ ์4 สี เคลือบลามเินตด้าน + สปอต์ยวูเีงาเฉพาะจดุ เนือ้ใน กระดาษ อาร์ต
มนั 120 แกรม ขนาด A5 พมิพ ์4  พร้อมเขา้เล่มสันกาว) จ านวน ๒,๐๐๐ เล่มๆ ละ ๒๐๘ บาท

200,000              200,000      ค่าจดัท าหนงัสือส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร์ ขา้วหอมมะลิทุง่สัมฤทธิ ์ขนาด A๔ จ านวน ๒,๐๐๐ เล่มๆ ๑๐๐ 
บาท เปน็เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์

  (๖) วสัดุกอ่สร้าง

  (๗) วสัดุงานบา้นงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก 604,000         

604,000              604,000       - ค่าวสัดุภาคสนามและฝึกอบรม ในการลงพืน้ทีจ่ตรวจแปลงขา้วของเกษตรกร
120,000      เคร่ืองดักแมลงภายนอกอาคาร อนัละ ๑๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ อนั เปน็เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
100,000      ตาขา่ย อวน ล้อมส าเร็จรูป ยาว ๓๐๐ เมตร อนัละ ๒,๕๐๐ จ านวน ๔๐ อนั เปน็เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

25,000        จอบด า พร้อมด้ามไม ้เหล็กแผ่นปัม้ อนัละ ๒๕๐ บาท จ านวน ๑๐๐ อนั เปน็เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
20,000        เมล็ดพนัธุข์า้วอนิทรีย ์ชัน้พนัธุข์ยาย ราคา ๔๐ บาท/กโิลกรัม จ านวน ๕๐๐ กโิลกรัม เปน็เงิน ๒๐,๐๐๐

 บาท
140,000      เคร่ืองหวา่นเมล็ดและปุย๋แบบไฟฟา้ เคร่ืองละ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๗ เคร่ือง เปน็เงิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท20,000        เสียมจนิดา พร้อมด้ามไมย้าว อนัละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑๐๐ อนั เปน็เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
160,000      ค่าจดัท าแผ่นพบัการพฒันาศูนยน์วตักรรมแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร (APIC NRRU) 

ขนาด A5 ปกกระดาษอาร์ต 190 g. พมิพ ์4 สี เคลือบด้าน เนือ้ใน กระดาษอาร์ต 120 g. พมิพ ์4 สี 
14 หนา้ เขา้เล่มมงุหลังคา จ านวน ๒,๐๐๐ ชดุๆ ละ ๘๐ บาท เปน็เงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

14,400        หมวกสาน จ านวน ๑,๒๐๐ ใบๆ ละ ๑๒ บาท เปน็เงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
4,600 รองเทา้บทู จ านวน ๕๐ คู่ๆ ละ ๙๒ บาท เปน็เงิน ๔,๖๐๐ บาท

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 621,000         
 ๑.๒ การสง่เสรมิและพัฒนาเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติตามค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI)ขา้วหอม
มะลทิุง่สมัฤทธิ ์และมะขามเทศเพชรโนนไทย

๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือรกัษาคุณภาพความหอม นุ่ม ทีเ่ปน็อัตลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
(GI)ขา้วหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ์

หน้า ๓๕๔



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

ค าชีแ้จง

งบประมาณ

621,000              621,000      - ค่าวสัดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ
20,000        ถงุเกบ็ตัวอยา่งดิน จ านวน ๒,๐๐๐ ถงุๆละ ๑๐ บาท เปน็เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
14,000        ถงุใส่ผลิตภณัฑ์ทีผ่่านคุณภาพ จ านวน ๒,๐๐๐ ถงุๆละ ๗ บาท เปน็เงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
30,000        ขา้วหอมมะลิ ขา้วกล้องหอมมะลิ  ขา้วไรซ์เบอร่ี  ขา้วหอมมะลิแดง  จ านวน ๕๐๐ โลๆละ ๖๐ บาท

เปน็เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
12,000        ผ้ากนัเปือ้น จ านวน ๑,๒๐๐ อนัลๆ ๑๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
10,000        ผ้าใบพลาสติก จ านวน ๑๐๐ อนัๆละ ๑,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
50,000        ปุย๋คอก จ านวน ๕ ตันๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปน็เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

200,000      แร่ธาตุกอ้นสีแดง  จ านวน ๒,๐๐๐ กโิลกรัมๆ ละ ๑๐๐ บาท เปน็เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
100,000      สารชวีภาพก าจดัโรคพชื จ านวน ๑,๐๐๐ กโิลกรัมๆ ละ ๑๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
185,000      สารปอ้งกนัและก าจดัโรคแบคทเีรียในขา้ว จ านวน ๒,๐๐๐ กโิลกรัมๆละ ๙๒.๕๐ บาท เปน็เงิน

๑๘๕,๐๐๐ บาท
หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลีย่ทกุรายการ

หน้า ๓๕๕



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)  ( ๑ ชุด : ๑ โครงการ ) 

ล าดับความส าคัญ.......... 

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอาหารปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย : เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสบียงอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
วงเงิน ๔,๙๗๖,๐๐๐ บาท (ส่ีล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาท) 
ยุทธศาสตร์ชาติ  : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน : ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร 
และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ   :   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ       :   นายพศวีร์  สมใจ      ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ติดต่อ   :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถนนวัชรสฤษดิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒ 

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :   

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 
และประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๓  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การ
แปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบนโยบายให้เพ่ิมจ านวนโค-กระบือร้อยละ 
๑๐ ต่อปี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปีในทุกอ าเภอ และให้ด าเนินกิจกรรมสร้างหมู่บ้านปศุสัตว์
โค-กระบือจ านวน ๒ หมู่บ้านต่ออ าเภอต่อปี ส่งเสริมให้มีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์รวม และส่งเสริมมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพในทุกอ าเภอ อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมามีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของ
เกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมายาวนาน จากฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทั้งสิ้น ๑๗๗,๓๙๕ ครัวเรือน มีโคเนื้อ ๓๙๘,๕๔๘ ตัว 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ๔๘,๑๖๕ ราย มโีคนม ๑๕๑,๖๖๒ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ๔,๗๙๕ ราย มีกระบือ ๖๕,๕๘๖ ตัว 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ๙,๕๘๘ ราย มีสุกร ๓๓๙,๑๔๐ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ๗,๕๖๑ ราย มีแพะ ๘๙,๓๗๓ ตัว 
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ๓,๐๗๖ ราย มีแกะ ๓,๓๐๙ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ ๑๑๕ ราย มีไก่เนื้อ ๒๓,๙๖๐,๗๘๘ ตัว 
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ๓,๗๘๕ ราย มีไก่ไข่ ๙๐๔,๗๓๒ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ๙,๔๒๕ ราย มีไก่พ้ืนเมือง 
๕,๑๘๖,๒๘๖ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ๑๕๓,๓๙๔ ราย มีเป็ด ๙๑๖,๘๔๖ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ๑๕,๐๗๘ ราย 
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์มากเป็นล าดับต้นของประเทศ จากศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านปศุสัตว์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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มุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่า ลดต้นทุน ด้วยนวัตกรรมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน โดยการพัฒนาทักษะประสบการณ์ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ซึ่งเดิมที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตปศุสัตว์
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับระบบการเลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีกให้เป็นแบบประณีต (Intensive 
Farm) และพัฒนาเข้าสู่ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management 
; GFM) โครงการธนาคารโค กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อด้วยการผสมเทียมกับน้ าเชื้อโคเนื้อคุณภาพสูง เช่น วากิว ชาร์โลเล่ย์ 
แองกัสฯ ส่งเสริมการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงและการเก็บส ารอง การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ พัฒนาด้านการ  
แปรรูปและเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งเห็นสมควรให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้การผลิตปศุสัตว์ของจังหวัด
นครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า สามารถสร้าง
รายได้และเป็นอาชีพหลักให้แก่เกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนวิสัยทัศน์และสนองนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมของรัฐบาลได้ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
แม้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจะมีศักยภาพในการผลิตปศุสัตว์สูง แต่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัย

ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งหรือภาวะฝนทิ้งช่วง ท าให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ส าหรับใช้เลี้ยง
สัตว์ในช่วงที่ประสบภาวะปัญหาภัยธรรมชาติดังกล่าว ส่งผลให้สัตว์ป่วยหรืออ่อนแอ น้ าหนักลด เกษตรกรขายไม่ ได้
ราคาเท่าที่ควร เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจ านวนมาก เห็นควรส่งเสริมให้มีกลุ่มผู้ เลี้ยงโคเนื้อที่มีศักยภาพได้ผลิต
อาหารสัตว์และสามารถเก็บส ารองพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการน าวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น มันเส้น ใบมันส าปะหลังแห้ง 
มาท าเป็นอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration หรือ TMR) ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาโรค 
ใบด่างมันส าปะหลัง สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรจ านวนมาก จ าเป็นที่จะต้องท าลายมันส าปะหลังที่เป็นโรค
ดังกล่าว เห็นสมควรให้น ามาเป็นอาหารสัตว์ด้วยการท าเป็นอาหารผสมครบส่วน เป็นการช่วยท าลายมันส าปะหลังที่
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคใบด่างมันส าปะหลัง รวมทั้งการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรอัดฟางก้อนหลังการเก็บเกี่ยวนาข้าว 
ไว้ส าหรับสัตว์ในฤดูแล้งหรือเมื่อประสบภัยธรรมชาติ จะส่งผลให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้เลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอและสามารถส ารองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ยามขาดแคลนหรือเมื่อประสบปัญหาภัยธรรมชาติ อันจะ
ส่งผลให้ผลิตปศุสัตว์ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนเครื่องสับมันส าปะหลังและเครื่อง
อัดฟาง เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงและการเก็บส ารอง จะสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจการผลิตเสบียง
สัตว์คุณภาพดีเพ่ือการจ าหน่ายของกลุ่มเกษตรกรได้ รวมทั้งยังจะมีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์เพ่ิมขึ้นในชุมชน 
ส่งผลให้สามารถเพ่ิมปริมาณโค-กระบือในพ้ืนที่ได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อันจะ
สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคง และเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครราชสีมา 
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 (๔.๓) ผลลัพธ์  : 
- สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแลนอาหารสัตว์ในฤดูแล้งหรือเมื่อประสบภัยธรรมชาติ
- เกษตรกรผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์สามารถเพ่ิมรายได ้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่า สร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น

     (๔.๔) ผลกระทบ 
เชิงบวก : 
- เกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร
- การผลิตปศุสัตว์ของจังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการ มีความสามัคคีเกื้อกูลกัน และมีรายได้มั่นคงขึ้น

เชิงลบ  :  ไม่มี 

 (๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท า
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕ 

๑. คัดเลือกและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
เสบียงอาหารสัตว์ จ านวน ๓๒ กลุ่มๆละ 
๑๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๙๖๐ ราย 



๒. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
การผลิตเสบียงอาหารสัตว์ สนับสนุนเครื่อง
สับมันส าปะหลังและเครื่องอัดฟางรวมทั้ง
ปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้อง 



๓. ติดตามช่วยเหลือให้ค าแนะน าด้าน
แหล่งเงินทุนและเชื่อมโยงการตลาด 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง       จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ ๔,๙๗๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาท) 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน้า ๓๕๙



(๙) ความพร้อมของโครงการ 

(๙.๑)  พื้นที่ด าเนินโครงการ 
  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ 
       อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันท ี
   อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้วแต่อยู่ 
        ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (๙.๒)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ์ …..ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
   มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................. 
  ไม่มี 

(๙.๓)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
  บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
  เครื่องมือด าเนินการ       มีพร้อมด าเนินการได้ทันที  

  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม    ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
  เทคนิคในการบริหารจัดการ      มีประสบการณ์สูง        มีประสบการณ์ปานกลาง 

         ไม่มีประสบการณ ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา         ต้องท ารายงานการศึกษา 

 (๑๐)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอติดตามตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดดิจิทัล

 (๑๑)  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  : 
- 

************************* 
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)  ปี ๒๕๖๕

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : แผนงานบริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร ละอุตสาหกรรมปลอดภัย 
(Food Valley)

4,976,000     

กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิง่บ่งชีท้างภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยืน
กิจกรรมย่อย : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเสบียงอาหารสัตว์เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง

๑. งบด าเนินงาน 2,246,000     

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 2,246,000     
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 96,000         
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 96,000          ประกอบด้วย

96,000          - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๓๒ รุ่นๆละ ๕ ชัว่โมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 710,400       
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 710,400        ประกอบด้วย

115,200        - ค่าอาหาร จ านวน ๙๖๐ รายๆละ ๑ มือ้ๆละ 1๒0 บาท เป็นเงิน ๑๑๕,๒00 บาท
67,200          - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๙๖๐ รายๆละ ๒ มือ้ๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๖๗,๒00 บาท

416,000        - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จ านวน ๓๒ ชุดละ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐ บาท
16,000          ค่าวัสดุการฝึกอบรม(ป้ายไวนิล) จ านวน ๓๒ ป้ายๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
96,000          - ค่าจัดสถานทีฝึ่กอบรม จ านวน ๓๒ รุ่นๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,439,600     ประกอบด้วย
    (๑) วัสดุส านักงาน 11,600          - ค่าวัสดุส านักงานส าหรับการด าเนินโครงการ
    (๑๔) วัสดุการเกษตร 1,428,000     ประกอบด้วย

528,000        - ค่าถังหมักพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด ๑๒๐ ลิตร จ านวน ๙๖๐ ใบๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐  บาท
600,000        - ค่าถังหมักพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด ๒๐๐ ลิตร จ านวน ๖๐๐ ใบๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
300,000        - ค่าเมล็ดพนัธุพ์ชือาหารสัตว์ จ านวน ๑,๐๐๐ กก.ๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบลงทุน 2,730,000     
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 2,730,000     
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร 2,730,000     ประกอบด้วย

480,000        - ค่าเคร่ืองสับย่อยมันส าปะหลัง จ านวน ๓๒ เคร่ืองๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
* ถัวจ่ายทุกรายการ 2,250,000     - ค่าเคร่ืองอัดฟาง จ านวน ๕ เคร่ืองๆละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)  ( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก ) 
ล าดับความส าคัญ....... 

โครงการ  :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)        
กิจกรรมหลัก  :  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     
กิจกรรมย่อย  :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อวากิวและโคเนื้อคุณภาพสูง       
วงเงิน ๔,๓๕๒,๐๐๐ บาท (ส่ีล้านสามแสนห้าหม่ืนสองพันบาท)  
ยุทธศาสตร์ชาติ  :  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน : ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้า
เกษตร และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ   :   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ        :   นายพศวีร์  สมใจ      ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
สถานที่ติดต่อ      :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถนนวัชรสฤษดิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา   

จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒ 
 (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :   
            แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้ก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนา “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สังคมคุณภาพสูง” และประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๓  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่
เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบ
นโยบายให้เพ่ิมจ านวนโค-กระบือร้อยละ ๑๐ ต่อปี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปีในทุก
อ าเภอ และให้ด าเนินกิจกรรมสร้างหมู่บ้านปศุสัตว์โค-กระบือจ านวน ๒ หมู่บ้านต่ออ าเภอต่อปี ส่งเสริมให้มี
แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์รวม และส่งเสริมมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพในทุกอ าเภอ อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมามี
ภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมา
ยาวนาน จากฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมามี
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมทั้งสิ้น ๑๗๗,๓๙๕ ครัวเรือน มีโคเนื้อ ๓๙๘,๕๔๘ ตัว (ล าดับ 1 ของประเทศ) 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ๔๘,๑๖๕ ราย มีโคนม ๑๕๑,๖๖๒ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ๔,๗๙๕ ราย มีกระบือ 
๖๕,๕๘๖ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ๙,๕๘๘ ราย มีสุกร ๓๓๙,๑๔๐ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ๗,๕๖๑ ราย มี
แพะ ๘๙,๓๗๓ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ๓,๐๗๖ ราย มีแกะ ๓,๓๐๙ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ ๑๑๕ ราย มีไก่
เนื้อ ๒๓,๙๖๐,๗๘๘ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ๓,๗๘๕ ราย มีไก่ไข่ ๙๐๔,๗๓๒ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 
๙,๔๒๕ ราย มีไก่พ้ืนเมือง ๕,๑๘๖,๒๘๖ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ๑๕๓,๓๙๔ ราย มีเป็ด ๙๑๖,๘๔๖ ตัว 
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ๑๕,๐๗๘ ราย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์มากเป็นล าดับต้นของประเทศ จากศักยภาพ
และแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านปศุสัตว์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุง
การผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่า ลดต้นทุน ด้วยนวัตกรรมตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน โดยการพัฒนาทักษะประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ให้กับ
เกษตรกร ซึ่งเดิมที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และจังหวัด
นครราชสีมาได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับระบบ
การเลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีกให้เป็นแบบประณีต (Intensive Farm) และพัฒนาเข้าสู่ฟาร์ม
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ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) โครงการ
ธนาคารโค กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อด้วยการผสมเทียมกับน้ าเชื้อโคเนื้อคุณภาพสูง เช่น วากิว ชาร์โรเล่ส์ แองกัสฯ 
ส่งเสริมการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงและการเก็บส ารอง การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ พัฒนาด้านการแปรรูป
และเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งเห็นสมควรให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้การผลิตปศุสัตว์ของจังหวัด
นครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า สามารถ
สร้างรายได้และเป็นอาชีพหลักให้แก่เกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนวิสัยทัศน์และสนองนโยบาย
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมของรัฐบาลได้ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
จังหวัดนครราชสีมาได้น าศักยภาพอันโดดเด่นด้านปศุสัตว์มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่

ผ่านมา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน สร้างอาชีพ/รายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะโคเนื้อที่มี
การเลี้ยงเป็นล าดับหนึ่งของประเทศนั้นได้เพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้นโดยการยกระดับสายพันธุ์จากลูกผสมพ้ืนเมือง-
อเมริกันบราห์มันที่มีอยู่มากสู่สายพันธุ์เมืองหนาวที่เนื้อมีคุณภาพและตลาดระดับบนมีความต้องการสูง 
โดยเฉพาะเนื้อโควากิวที่ผ่านการเลี้ยงขุนอย่างดีที่เนื้อมีมูลค่าสูงกว่าถึงประมาณ ๖ – ๑๐ เท่า รวมทั้งสายพันธุ์
แองกัส ชาร์โรเลส์ ที่มีราคาสูงเช่นกัน ทั้งนี้ โดยการพัฒนาทักษะเกษตรกร พัฒนาอาหารสัตว์ ปรับปรุงพันธุ์โดย
วิธีผสมเทียม เหนี่ยวน าการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมน การถ่ายพยาธิ การป้องกันโรค และจัดการด้านสุขภาพสัตว์อ่ืน ๆ  

จากการด าเนินการอย่างต่อเนื่องข้างต้น แม้ว่าจะได้รับผลลัพธ์ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่ง เช่น 
โคเนื้อโคราชวากิวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น สายพันธุ์โคได้รับการยกระดับสูงขึ้นพร้อมที่จะรับการผสมด้วย
สายพันธุ์คุณภาพอย่างวากิวและอ่ืน ๆ อย่างแพร่หลาย และมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนมากขึ้น แต่การเลี้ยงโคขุนให้มี
คุณภาพสูงนั้นต้องมีการเลี้ยงการจัดการที่ดีในช่วงกลางน้ าและปลายน้ าของการขุนก่อนส่งโรงเชือดเพ่ือให้ได้
เนื้อที่มีคุณภาพสูง โดยจะต้องมีการเลี้ยงขุนรวมกันหลาย ๆ ตัว การจัดการด้านอาหารที่ดี มีโรงเรือนที่
มาตรฐาน เพ่ือลดต้นทุนและได้เนื้อท่ีดีมคีุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรมีข้อจ ากัดในด้าน
โรงเรือนเลี้ยงขุนที่มีมาตรฐาน มีขนาดใหญ่พอที่จะเลี้ยงโคขุนได้คราวละหลาย ๆ ตัวเพ่ือลดต้นทุนและการ
จัดการที่มีมาตรฐาน เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงในการก่อสร้าง ท าให้ผลผลิตโควากิวและโคคุณภาพอ่ืน ๆ ยังไม่
สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพในด้านการ
สร้างโรงเรือนท่ีมีมาตรฐาน ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความเร่งด่วน : มีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้นวัตกรรมและมีมูลค่าสูง จะ
สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ บรรเทาแก้ไขปัญหา ฟ้ืนฟูเยียวยา สถานการณ์
โรคระบาด COVID-๑๙ ส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  หากล่าช้าจะท าให้
สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและรายได้จากการขายโคเนื้อคุณภาพสูงที่ตลาดมีความต้องการมาก 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑.๑  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง และเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ 
๒.๑.๒  เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
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(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา              ด าเนินการปกติ 

(๒.๔)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ......๑.....ปี  เริ่มต้น   ตุลาคม ๒๕๖๔    สิ้นสุด   กันยายน ๒๕๖๕ . 
(๒.๕)  สถานที่ด าเนินโครงการ :    ทุกอ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑)  กลุ่มเป้าหมาย  :  ก่อสร้างโรงเรือนโคขุนในพ้ืนที่ อบต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จังหวัด

นครราชสีมา  สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อขุนจังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์-อาหารสัตว์-สินค้าปศุสัตว์ 

ประชาชนผู้บริโภคท่ัวไป 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ    

(๔.๑)  เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 

ปี ๒๕๖๓ 
แผน 

ปี ๒๕๖๔ 
แผน 

ปี ๒๕๖๕ 
แผน 

๑.เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการ
ขุนโคคุณภาพ และจัดตั้งเครือข่ายผู้เลี้ยงโค
คุณภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย 
๒.โรงเรือนเลี้ยงโคขุนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
ได้รับการก่อสร้าง จ านวน ๑ แห่ง ภายในปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

ราย 

 แห่ง 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๖๐ 

๑ 

(๔.๒) ผลผลิต 
- เครือข่ายผู้ผลิตโคเนื้อคุณภาพ จ านวน ๑ กลุ่ม ๖๐ ราย
- โรงเรือนเลี้ยงโคขุนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จ านวน ๑ แห่ง

 (๔.๓) ผลลัพธ์  : 
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพของจังหวัดนครราชสีมามีสถานที่เลี้ยงโคขุนที่มีมาตรฐาน

สามารถผลิตโคเนื้อวากิวและโคคุณภาพอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นละ ๒๐ – ๔๐ ตัว 
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีสถานที่จ าหน่ายลูกโคเนื้อคุณภาพสูง และได้ราคาสูง สร้างโอกาสใน

การแข่งขัน มีรายไดม้ากขึ้น 
     (๔.๔) ผลกระทบ 

เชิงบวก : 
- การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงของจังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น มูลสัตว์ สามารถสนับสนุนนโยบายพลังงานทางเลือก เกษตร

อินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง 
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการและมีรายได้มั่นคงขึ้น
- เกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น

เชิงลบ  :  ไม่มี
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท า
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
๖๔ 

ม.ค.-มี.ค.
๖๕ 

เม.ย.-มิ.ย.
๖๕ 

ก.ค.-ก.ย.
๖๕ 

๑. คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพ อบรม
พัฒนาทักษะและจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคคุณภาพ จ านวน ๖๐ ราย เพ่ือผลิตลูกโคขุนต้น
น้ าส่งเข้าเลี้ยงขุนในระยะกลาง-ปลายน้ า 



๒. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคขุนมาตรฐานกรมปศุ
สัตว์ จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ อ.
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

   

๓. จดัท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด อบต.เจ้าของพ้ืนที่
ก่อสร้างโรงเรือน และกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๔. ติดตามช่วยเหลือให้ค าแนะน าด้านพัฒนา
สุขภาพสัตว์ การใช้พืชอาหารสัตว์ การพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยง แหล่งเงินทุนและเชื่อมโยง
การตลาด 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง       จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ ๔,๓๕๒,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหม่ืนสองพันบาท) 
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โครงการไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกิน
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑)  พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ 
       อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 
   อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้วแต่อยู่ 
        ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (๙.๒)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ์ …..ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
   มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................. 
  ไม่มี 
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(๙.๓)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
  บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
  เครื่องมือด าเนินการ       มีพร้อมด าเนินการได้ทันที  

  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม    ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
  เทคนิคในการบริหารจัดการ      มีประสบการณ์สูง    มีประสบการณ์ปานกลาง 

         ไม่มีประสบการณ ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา         ต้องท ารายงานการศึกษา 

 (๑๐)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : 
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือ

สหกรณ ์
- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอติดตามตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุนและเชื่อมโยงการตลาดดิจิทัล

 (๑๑)  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  : 
- 

************************* 
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งบรายจา่ย - รายการ
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ป ี๒๕๖๔  ป ี๒๕๖๕

จงัหวดันครราชสมีา
แผนงาน : บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภยั (Food Valley)
กิจกรรมหลกั : การสง่เสรมิพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลติมลูค่าสนิค้าเกษตรและสนิค้าจากสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรเ์พ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
กิจกรรมยอ่ย : เพ่ิมศักยภาพการผลติโคเน้ือวากิวและโคเน้ือคุณภาพสงู 4,352,000    
๑. งบด าเนินงาน 1,552,000    

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,552,000    
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,000           
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,000            ประกอบด้วย

3,000            - ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 1 รุ่นๆละ ๑ คนๆละ ๕ ชัว่โมงๆละ ๖๐๐ บาท เปน็เงิน 3,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 32,100         
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,600            - ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หนา้ทีผู้่ปฏบิติังาน จ านวน 4๐ วนัๆละ ๒๔๐ บาท เปน็เงิน 9,6๐๐ บาท
  (๖)  ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000            ประกอบด้วย

3,000            - ค่าจา้งเหมาจดัสถานทีฝึ่กอบรม จ านวน 1 รุ่นๆละ ๓,๐๐๐ บาท เปน็เงิน 3,๐๐๐ บาท
30,000          - ค่าจา้งเหมาท าสมดุทะเบยีนประวติัสัตว ์จ านวน ๖๐๐ เล่มๆละ ๕๐ บาท เปน็เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 19,500          ประกอบด้วย
8,400            - ค่าอาหาร จ านวน 70 รายๆละ ๑ มือ้ๆละ ๑๒0 บาท เปน็เงิน 8,400 บาท
4,900            - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70 รายๆละ ๒ มือ้ๆละ ๓๕ บาท เปน็เงิน 4,900 บาท
2,000            - ค่าวสัดุอปุกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม เชน่ ปา้ยไวนลิ เบด็เตล็ด จ านวน 2,000 บาท
4,200            - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จ านวน 60 เล่มๆละ ๗๐ บาท เปน็เงิน 4,200 บาท

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 1,516,900    
  (๑) วสัดุส านกังาน 4,900            ประกอบด้วย

4,900            - ค่าวสัดุส านกังานส าหรับด าเนนิโครงการ จ านวน ๔,๙๐๐ บาท
  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์ 1,020,000     ประกอบด้วย

300,000        - ค่าน้ ายาฆา่เชือ้โรค จ านวน ๖๐๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เปน็เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
300,000        - ค่ายาบ ารุงแบบฉดี จ านวน ๖๐๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เปน็เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

60,000          - ค่ายาถา่ยพยาธอิลัเบนดาโซล ๑๑.๒๕ % จ านวน ๑,๒๐๐ ขวดๆละ ๕๐ บาท เปน็เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
180,000        - ค่าอาหารเสริมแร่ธาตุส าหรับโค จ านวน ๑,๒๐๐ กก.ๆละ ๑๕๐ บาท เปน็เงิน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท
180,000        - ค่าทีก่รอกยาถา่ยพยาธ ิขนาด 50 ml จ านวน ๖๐0 อนัๆละ ๓๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 492,000        ประกอบด้วย
480,000        - ค่าน้ าเชือ้โคเนือ้คุณภาพสูง เชน่ โคเนือ้วากวิ เกษตรกร ๖๐๐ รายๆละ ๒ โด๊สๆละ ๔๐๐ บาท เปน็เงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)
งบประมาณ

หน ้า ๓๖๘



งบรายจา่ย - รายการ
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ป ี๒๕๖๔  ป ี๒๕๖๕

จงัหวดันครราชสมีา

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)
งบประมาณ

6,000            - ค่าถงุมอืผลมเทยีม จ านวน ๑,๒๐๐ อนัๆละ ๕ บาท เปน็เงิน ๖,๐๐๐ บาท
6,000            - ค่าพลาสติกชทีผสมเทยีม จ านวน ๑,๒๐๐ อนัๆละ ๕ บาท เปน็เงิน ๖,๐๐๐ บาท

๒. งบลงทนุ 2,800,000    
๒.๑ ค่าครภุณัฑ์ 0
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ ๑ ล้านบาท 0

๒.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,800,000    ประกอบด้วย
300,000        - ค่างานปรับพืน้ทีพ่ร้อมบดอดั และกอ่สร้างร้ัว จ านวน 3๐๐,๐๐๐ บาท
300,000        - ค่างานขยายเขตไฟฟา้แรงสูงพร้อมหมอ้แปลง จ านวน 3๐๐,๐๐๐ บาท

2,200,000     - ค่ากอ่สร้างโรงเรือนเล้ียงโคขนุพร้อมส านกังาน จ านวน ๑ แหง่ เปน็เงิน ๒,๒00,000 บาท
0

๓. งบเงนิอุดหนุน 0
๓.๑ เงนิอุดหนุนทัว่ไป 0
๔. งบรายจา่ยอ่ืน 0
๔.๑ ………………………………………………………… 0

หมายเหตุ ทกุรายการสามารถถวัจา่ยเฉล่ียกนัได้
๑. เพือ่ประโยชนใ์นการประมวลผลขอ้มลูใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัใชท้ะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านกังประมาณเทา่นัน้
    กรุณาอยา่เพิม่ประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็
๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ทีส่ านกังบประมาณทีรั่บผิดชอบจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดักอ่น
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้

หน้า ๓๖๙



(๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล ำดบัควำมส ำคัญ......

โครงกำร : โครงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรเกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภยั Food Valley
กิจกรรมหลัก : กำรแปรรปูผลผลิตกำรเกษตรและสรำ้งมลูค่ำเพ่ิม ดว้ยเทคโนโลย ีและนวตักรรมเพ่ือยกระดบัสินค้ำเกษตรสูส่ำกล
กิจกรรมยอ่ย : พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธภิำพไมผ้ลสูก่ำรรบัรองมำตรฐำนกำรส่งออก
วงเงนิ บำท
ยทุธศำสตรช์ำต ิดำ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ประเดน็กำรพัฒนำของจังหวดั/กลุม่จังหวดั พัฒนำนวตักรรมกำรลิต กำรแปรรปูสินค้ำเกษตรปลอดภยัและอุตสำหกรรมเชงินิเวศ
แผนงำน พัฒนำนวตักรรมเกษตร กำรแปรรปูสินค้ำเกษตรปลอดภยั และอุตสำหกรรมสูก่ำรพัฒนำทีย่ั่งยนื Food Valley
หน่วยด ำเนินกำร : ส ำนักงำนเกำตรจังหวดันครรำชสีมำ สถำนทีต่ดิตอ่ ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครรำชสีมำ
ผู้รบัผิดชอบ : นำยกังสดำล  สวสัดิช์ยั ต ำแหน่ง : เกษตรจังหวดันครรำชสีมำ หมำยเลขโทรศัพท ์๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒

        (๑)  หลักกำรและเหตผุล 

(๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ แผนพฒันาภาค แผนพฒันาจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั) 
 จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัทีค่วามการเติบโตทางเศรษฐกจิแบบกา้วกระโดดด้านเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร 

อตุสาหกรรมเกษตร อาหาร และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภณัฑ์อาหาร ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ฉบับที ่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในระยะ ๔ ปีทีเ่ป็นพืน้ฐานส าหรับการพฒันาต่อยอด
ผลสัมฤทธิ์ทีเ่กดิขึ้นใหส้อดคล้องเชื่อมโยงกบัเป้าหมายระยะยาวตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกดิความยั่งยนื
ในการพฒันาพืน้ทีภ่าคการเกษตร ทัง้นีป้ัจจบุันรัฐบาลมีการสนับสนุนใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมีบทบาทส าคัญในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกจิเพือ่สร้างรายได้ใหก้บัประเทศ ตามโครงการไทยแลนด์ ๔.๐ เพือ่กระจายรายได้ไปสู่ประชากรท้องถิ่น 
     ปัจจบุันเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมาได้เร่ิมหนัมาปลูกพชืทางเลือกจ าพวกไม้ผลจ านวนมากขึ้น อาทิ ทุเรียน ขนุน 
พทุรานมสด มะขามหวาน มะขามเปร้ียว น้อยหน่า ล าไย สะตอ รวมถงึผลไม้อื่นๆ อกีหลายชนิด  ซ่ึงไม้ผลเหล่านีเ้ป็นทีน่ิยม
ของผู้บริโภคเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ทีส่ามารถสร้างรายได้ใหก้บัเกษตรกรเป็นอยา่งดี เนือ่งจากปัจจบุัน
ผลผลิตพชืไร่ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมารวมถงึจงัหวดัอื่นๆ ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทีน่ิยมปลูกกนั อาทิ ออ้ย 
และมันส าปะหลังนัน้ มีราคาผันผวนไม่แน่นอน บางปีตกต่ าอยา่งมาก สร้างความเดือดร้อนใหก้บัเกษตรกร ร่วมทัง้ปัญหาโรคพชื
ทีม่ีผลกระทบอยา่งมากต่อผลผลิตของเกษตรกร ดังนัน้การหนัมาปลูกผลไม้จงึเป็นทางเลือกอกีทางเลือกหนึง่ในการเพิม่รายได้
ใหก้บัเกษตรกรอยา่งยั่งยนื น าไปสู่คุณภาพชีวติทีดี่ของชาวบ้านและเกษตรกรต่อไปในอนาคต การปลูกไม้ผลในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา 
เร่ิมเป็นทีน่ิยมกนัแพร่หลาย หลังจากเกษตรกรผู้เร่ิมต้นประสบความส าเร็จ มีผลผลิตออกจ าหน่ายเป็นทีน่ิยมของผู้บริโภค 
จนท าใหผ้ลผลิตทีม่ีอยู่จ ากดัไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  ท าใหล่้าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา
พุง่สูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว จากเดิมทีม่ีอยู่เพยีงประมาณ 200 ไร่ เพิม่ขึ้นเป็นกวา่ 8,000 ไร่ และในปีนีม้ีทุเรียนทีส่ามารถพร้อม
ใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 5,000 ตัน และยงัมีแนวโน้มการเพิม่จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนราย
ใหม่เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง ซ่ึงทางส านักงานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา   ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ผลและผลักดัน
ใหม้ีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆในรูปแบบแปลงใหญ่เพือ่เพิม่ศักยภาพทางด้านการตลาดใหก้บัเกษตรกรอยา่งยั่งยนื
       จงัหวดันครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตไม้ผลหลายชนิด ซ่ึงการค้าในจงัหวดัได้มีพอ่ค้าและบริษัทต่างๆ ในภาคตะวนัออก
มารับสินค้าเหล่านีเ้พือ่ไปส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยมีจนีเป็นคู่ค้าหลัก 
จนีเขม้งวดเร่ืองการน าเขา้ผลไม้จากประเทศไทยมากขึ้น โดยมีขอ้ตกลงใหท้ัง้สองฝ่ายแจง้ขอ้มูลสวนและโรงคัดบรรจผุลไม้
ท าใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวนัออกต่ืนตัวกบัการยื่นค าร้องขอรับรองแหล่งผลิต GAP 
เกษตรกรไทยจงึจ าเป็นต้องปรับตัวเพือ่ใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไม้ผลของจงัหวดันครราชสีมามีโอกาสขยายตัวสูง
ทัง้ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ และผู้บริโภคยคุปัจจบุันทีห่นัมาใส่ใจต่อสินค้าเพือ่สุขภาพกนัมากขึ้น 
กระแสด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งผลดีต่อการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตร ท าใหช้่วยเพิม่ศักยภาพการแขง่ขนัของสินค้าไทย 

 ดังนัน้โครงการนีจ้งึเล็งเหน็วา่ ควรมีการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมาตามมาตรฐาน GAP 
 เพือ่เตรียมพร้อมสู่การส่งออก เป็นเร่ืองส าคัญทีต้่องด าเนินการอยา่งเร่งด่วนในการส่งเสริมและเร่งขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
ใหก้บัเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมา

(๑.๒) สรปุสำระส ำคัญ
สภำพปญัหำ / ควำมตอ้งกำร :

เร่งขึ้นทะเบียนมาตรฐานใหก้บัเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมาเพือ่เตรียมพร้อมสู่การส่งออก
ควำมเรง่ดว่น : (ระบรุะดบัควำมจ ำเปน็เรง่ดว่น)

เร่งด่วนมากทีสุ่ด

แบบฟอรม์ขอ้มลูพ้ืนฐำนโครงกำรของจังหวดั/กลุม่จังหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

1,877,560

หน้า ๓๗๐



        (๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงกำร
             (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร  :

1. เพือ่ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมา
๒. เพือ่พฒันาเครือขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมา
๓. เพือ่เร่งขึ้นทะเบียนมาตรฐานใหก้บัเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมา

 โครงการเดิม R โครงการใหม่

 พฒันา R ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร.....1.........ปี   เร่ิมต้นปี 2565        ส้ินสุดปี 2566
(๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : (ระบพ้ืุนทีด่ ำเนินกำร เชน่ อ ำเภอ ต ำบล  หมูบ่ำ้น เปน็ตน้)

       พืน้ทีป่ลูกไม้ผล จงัหวดันครราชสีมา
        (๓) กลุม่เปำ้หมำย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ ผู้ปลูกไม้ผล จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ และบุคคลทัว่ไปในจงัหวดันครราชสีมา

         (๔) เปำ้หมำย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงกำร

             (๔.๑) เปำ้หมำยโครงกำร
    ตวัชีว้ดั 
๑.พฒันาเครือขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมา ไม่น้อยกวา่ 1 เครือขา่ย
2.ขึ้นทะเบียนมาตรฐานใหก้บัเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมาสู่มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50

             (๔.๒) ผลผลิต 
๑. เกดิเครือขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมา
๒. แปลงไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมาทีอ่ยู่ในระหวา่งการยื่นขอมาตรฐาน GAPจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 
๓. เกษตรกร/กลุ่มกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับความรู้เพือ่เตรียมพร้อมสู่การขอมาตรฐาน 

             (๔.๓) ผลลัพธ ์:

๑. เกดิเครือขา่ยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมา

๒. แปลงไม้ผลในจงัหวดันครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

๓. เกษตรกร/กลุ่มกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ มีแปลงไม้ผลทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานเตรียมพร้องสู่การส่งออก

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : ไม้ผลจงัหวดันครราชสีมาผ่านการรับรองมาตรฐานเพิม้ขึ้น

และผู้บิโภคได้บริโภคผลผลิตทีป่ลอดภยัและได้มาตรฐาน

 เชงิลบ : ไม่มี……………………………………………………………………………………....

         (๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน

         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส าคัญด้วย)

1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพนัธแ์ละรับสมัคร P P

2. ถา่ยทอดความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร P

3. ศึกษาดูงานแหล่งผลิตไม้ผลทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน P

4. ระบบใหน้้ าอจัฉริยะ IOT ต้นแบบ P

5. ด าเนินการเพือ่ขอการรับรองมาตรฐาน P

6. ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ P

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร

ระยะเวลำทีจ่ะเริ่มด ำเนินกำร

ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - ม.ีค. 65เม.ย.-ม.ิย. 65ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมยอ่ย
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        (๖) วธิกีำรด ำเนินงำน R ด าเนินการเอง  จา้งเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงกำร จ ำนวน 1,877,560 บำท 

(ใหก้รอกรายละเอยีดขอ้มูลตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

         (๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

R โครงการไม่ใช่ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           (๙) ควำมพรอ้มของโครงกำร

(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
R ด าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้)ส านักงานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ R ทัง้หมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ R มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วธิกีำรบรหิำรจัดกำรหรอืกำรดแูลบ ำรงุรกัษำ เมือ่โครงกำรแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดควำมยั่งยนืของโครงกำร :
 ส่งเสริมการแปรรูปและเชื่อมโยงการส่งออกกบัผู้ประกอบการในชุมชน

         (๑๑) ปญัหำ อุปสรรคและขอ้จ ำกัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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 หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดันครราชสมีา

๑. งบด าเนินงาน 1,877,560      
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 48,000           
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ

  (๓) ค่าเชา่บ้าน
  (๔) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 48,000           

9,600 

19,200 

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 19,200 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,775,560      
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ 48,000           

48,000 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,286,400      

240,000             

46,400 

1,000,000          

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 441,160         
48,000 
28,000 

กิจกรรมยอ่ย : พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสทิธภิาพไม้ผลสู่การรับรองมาตรฐานการสง่ออก
กิจกรรมหลกั : การแปรรูปผลผลติการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ดว้ยเทคโนโลย ีและนวตักรรมเพ่ือยกระดบัสนิค้าเกษตรสู่สากล

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ

ค าชี้แจง

- ค่าตอบแทนวทิยากร (ไมผ้ลและการขอมาตรฐาน)
จ านวน 4 คนๆละ 2  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน 2 รุ่น

- ค่าตอบแทนวทิยากรบุคลากรไมใ่ชภ่าครัฐ (เครือขา่ยและชอ่งทางการตลาด) จ านวน 2  คนๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 1,200
บาท จ านวน 2 รุ่น
- ค่าตอบแทนวทิยากร (ดูงานไมผ้ล)
จ านวน 4 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท จ านวน 2 รุ่น

- เบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ จ านวน 40 คนๆละ 5 วนัๆ ละ 240 นาท

- จา้งเหมาจดัท าคู่มอื เอกสารประกอบการฝึกอบรม 232 เล่ม

-ค่าจา้งเหมารถบัสปรับอากาศไมเ่กนิ 40 ที่นั่ง จ านวน 3  คันๆ ละ 2 รุ่น ละ 2 วนัๆ ละ 20,000  บาท

- ค่าจา้งเหมาติดต้ังระบบให้น้ าแปลงไมผ้ลต้นแบบ ควบคุมด้วยระบบ  IOT  จ านวน 2 จดุ

- ค่าอาหารกลางส าหรับเกษตรกร จ านวน 200  คน ๆ ละ ๒ วนัๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท (อบรมในพื้นที)่
- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับเกษตรกร จ านวน 200  คน ๆ ละ ๒ วนัๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (อบรมในพื้นที)่
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 หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชี้แจง

120,000             
40,000 
28,000 

7,680 
4,480 

165,000             
  (๘) ค่ารับรองและพิธกีาร

  (๙) เงินสมทบทุนประกนัสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 54,000           
  (๑)  วสัดุส านักงาน 34,000           

24,000 

10,000 - ค่าวสัดุส านักงานในการด าเนินโครงการฯ

  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000           
  (๓)  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000           
10,000 

  (๕)  วสัดุคอมพิวเตอร์

  (๖) วสัดุกอ่สร้าง

  (๗) วสัดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดุการศึกษา

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

- ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร(นอกที่พัก) จ านวน 200  คน ๆ 4 มื้อๆ ละ ๑5๐ บาท (ดูงานต่างจงัหวดั)
- ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร (ที่พัก) จ านวน 200  คน ๆ 1 มื้อๆ ละ 20๐ บาท (ดูงานต่างจงัหวดั)
- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับเกษตรกร จ านวน 200  คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท (ดูงานต่างจงัหวดั)

- ค่าวสัดุในการประชาสัมพันธโ์ครงการ

- ค่าอาหารกลางส าหรับประชาสัมพันธแ์ละชี้แจงสัตถปุระสงค์โครงการ จ านวน 64 คน ๆ ละ 1  มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับประชาสัมพันธแ์ละชี้แจงสัตถปุระสงค์โครงการ จ านวน 64  คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ

- ค่าวสัดุในการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน ๒๐๐ คนๆ ละ 120  บาท

- ค่าที่พักส าหรับเกษตรกร จ านวน 220 คนๆละ 750 บาท

- น้ ามนัเชื้อเพลิงในการติดตามการด าเนินโครงการ

หน ้า ๓๗๔



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลัก การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสูส่ากล
กิจกรรมย่อย : ยกระดับการแปรรูปการเพ่ิมมูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน  วงเงนิ 898,120  บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่จังหวัด พัฒนานวัตกรรมการลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยืน Food Valley
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกังสดาล  สวัสดิช์ัย ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ิดต่อ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒
        (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวดั / กลุ่มจังหวดั)

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :

เพิม่มูลค่าไม้ผลจังหวดันครราชสีมาเพือ่สร้างโอกาสในการแข่งขัน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)

เร่งด่วนมากทีสุ่ด

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริม ให้เกษตรกรน าเอกลักษณ์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ มาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
เป็นส่ิงเชือ่มโยงมรดกและทุนทางสังคม ให้น าไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจทีย่ัง่ยนื 

       ดังนัน้โครงการนีจ้ึงเล็งเห็นวา่ ควรมีการส่งเสริมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพือ่เตรียมพร้อมสู่ตลาดและส่งออกให้กับเกษตรกร

ผู้ปลูกไม้ผลในจังหวดันครราชสีมา

และในปีนี้มีทุเรียนที่สามารถพร้อมให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 5,000 ตัน และยังมีแนวโน้มการเพิ่มจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงทางส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ผลและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆในรูปแบบแปลงใหญ่

เพือ่เพิม่ศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอยา่งยัง่ยนื

       เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลยงัมีความต้องการความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาด้านการพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาการตลาดและการเพิม่ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้แก่กลุ่มอาชีพในพืน้ทีส่อดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาลทีใ่ห้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลักดันให้อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ เป็นกลไกส าคัญ

ทีส่ามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอยา่งดี เนือ่งจากปัจจุบันผลผลิตพืชไร่ในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมารวมถึงจังหวดัอืน่ๆ  ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ทีน่ิยมปลูกกัน อาทิ อ้อย และมันส าปะหลังนัน้ มีราคาผันผวนไม่แน่นอน บางปีตกต่ าอยา่งมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ร่วมทัง้ปัญหาโรคพืช
ทีม่ีผลกระทบอยา่งมากต่อผลผลิตของเกษตรกร ดังนัน้การหันมาปลูกผลไม้จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึง่ในการเพิม่รายได้ให้กับเกษตรกรอยา่งยัง่ยนื
น าไปสู่คุณภาพชีวติทีดี่ของชาวบ้านและเกษตรกรต่อไปในอนาคต การปลูกไม้ผลในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา  เร่ิมเป็นทีน่ิยมกันแพร่หลาย
หลังจากเกษตรกรผู้เร่ิมต้นประสบความส าเร็จ มีผลผลิตออกจ าหน่ายเป็นทีน่ิยมของผู้บริโภค จนท าให้ผลผลิตทีม่ีอยูจ่ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ท าให้ล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา พุง่สูงขึน้อยา่งรวดเร็ว จากเดิมทีม่ีอยูเ่พียงประมาณ 200 ไร่ เพิม่ขึน้เป็นกวา่ 8,000 ไร่ 

       จังหวดันครราชสีมาเป็นจังหวดัทีค่วามการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดด้านเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร 
และส่วนประกอบต่างๆ  ของผลิตภัณฑ์อาหาร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนดยทุธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปี ทีเ่ป็นพืน้ฐานส าหรับการพัฒนาต่อยอดผลสัมฤทธิท์ีเ่กิดขึน้ให้สอดคล้องเชือ่มโยงกับเป้าหมายระยะยาว
ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยัง่ยนื ในการพัฒนาพืน้ทีภ่าคการเกษตร ทัง้นีป้ัจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ฐานรากมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพือ่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ตามโครงการไทยแลนด์ ๔.๐ เพือ่กระจายรายได้ไปสู่ประชากรท้องถิน่ 

       ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวดันครราชสีมาได้เร่ิมหันมาปลูกพืชทางเลือกจ าพวกไม้ผลจ านวนมากขึน้ อาทิ ทุเรียน ขนุน พุทรานมสด มะขามหวาน 
มะขามเปร้ียว  น้อยหน่า ล าไย สะตอ รวมถึงผลไม้อืน่ๆ อีกหลายชนิด  ซ่ึงไม้ผลเหล่านีเ้ป็นทีน่ิยมของผู้บริโภคเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงเป็นเกษตรทางเลือกใหม่
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        (๒)  ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ
             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

1. เพือ่เพิม่มูลค่าไม้ผลจังหวดันครราชสีมา
๒. เพือ่สร้างโอกาสในการแข่งขัน
๓. เพือ่ยดือายกุารเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร

 โครงการเดิม R โครงการใหม่

 พัฒนา R ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....1.........ปี   เร่ิมต้นปี 2564        ส้ินสุดปี 2565

(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนทีด่ าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมูบ่้าน เป็นต้น)
       พืน้ทีป่ลูกไม้ผล จังหวดันครราชสีมา

        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
             (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ ผู้ปลูกไม้ผล จังหวดันครราชสีมา จ านวน 200 ราย
             (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ และบุคคลทัว่ไปในจังหวดันครราชสีมา
         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ

 ตัวชีว้ัด 

 ๑.ไม้ผลจังหวดันครราชสีมามีการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ อยา่งน้อย 3 ชนิดพืช

2. เกษตรกรมีความรูปด้านการแปรรูปและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

             (๔.๒) ผลผลิต 

 ๑. ไม้ผลจังหวดันครราชสีมามีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

 ๒.  เกษตรกร/กลุ่มกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในการพัฒนาการแปรรูปเพิม่เพิม่รายได้

 ๓. เกษตรกร/กลุ่มกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

 ๑. เกษตรกรสามารถแปรรูปผลิตทางการเกษตรได้

 ๒. เพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากการแปรรูป

 ๓. มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการยดือายกุารเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร

4. เกิดการสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ไม้ผลจังหวดันครราชสีมา

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : ไม้ผลจังหวดันครราชสีมามีแบรนสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นของต้นเองและเป็นทีส่นใจผู้บริโภค

 เชิงลบ : ไม่ม…ี…………………………………………………………………………………....

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
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         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่ังหวดั/กลุ่มจังหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

1. ประชุมชีแ้จง/ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร P P

2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร P

3. ศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ P

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ P

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ P

        (๖) วิธีการด าเนินงาน R ด าเนินการเอง  จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 89,8120 บาท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

           (๙) ความพร้อมของโครงการ

R ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที

 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง
จัดเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้)ส านักงานเกษตรจังหวดันครราชสีมา
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
 ๏ บุคลากรมีประสบการณ์ R ทัง้หมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ R มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด าเนินการ
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(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ :
 ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพือ่เป็นทีส่นใจของผู้บริโภค

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน ้า ๓๗๘



 
 

 หน่วย : บาท
งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรปูสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Food Vlley 898,120     
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley

กิจกรรมหลัก : การแปรรปูผลผลิตการเกษตรและสรา้งมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมย่อย  : ยกระดับการแปรรปูการเพ่ิมมูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือสรา้งโอกาสในการแข่งขัน 

๑. งบด าเนินงาน 898,120 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 28,800        
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 28,800        

  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ 28,800           

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 780,320 

  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 36,000        
36,000           

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 466,400      
240,000         

46,400           

60,000           

60,000           

60,000           

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 277,920 
60,000           
20,000           

120,000         
40,000           
28,000           

7,680             
2,240             

- ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร (ที่พกั) จ านวน 200  คน ๆ 1 มื้อๆ ละ 20๐ บาท (ดูงานต่างจังหวดั)
- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับเกษตรกร จ านวน 200  คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 35  บาท (ดูงานต่างจังหวดั)
- ค่าอาหารกลางส าหรับประชาสัมพนัธแ์ละชี้แจงวตัถุประสงค์โครงการ  จ านวน 64  คน ๆ ละ 1  มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท

- ค่าอาหารกลางส าหรับเกษตรกร จ านวน 200  คน ๆ ละ ๒ วนัๆละ 1 มื้อๆ ละ 200  บาท (จัดโรงแรม 2 รุ่น/100 คน)

- ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๒๐๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร (นอกที่พกั) จ านวน 200  คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 150 บาท (ดูงานต่างจังหวดั)

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเกษตรกร จ านวน 200  คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท (จัดโรงแรม 2 รุ่น/100 คน)

- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับประชาสัมพนัธแ์ละชี้แจงวตัถุประสงค์โครงการ จ านวน 64 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท

- จ้างเหมาจัดท าคู่มือ เอกสารประกอบการฝึกอบรม 210 เล่ม

-ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่เกิน 40 ที่นั่ง จ านวน 3  คันๆ ละ 2 รุ่น ละ 2 วนัๆ ละ 20,000  บาท

- ค่าตอบแทนวทิยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ (การแปรรูปและการพฒันาบรรจุภัณฑ์)
จ านวน 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท จ านวน 2 รุ่น

- ค่าจ้างเหมาท าบล็อกบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๒๐๐๐๐ บาท

- ค่าจ้างเหมาท าต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ  20000 บาท

- เบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คนๆละ 5 วนัๆ ละ 240 นาท

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

ค าชี้แจง

หน ้า ๓๗๙



งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

ค าชี้แจง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 89,000        
  (๑)  วสัดุส านักงาน 34,000        

24,000           

10,000           - ค่าวสัดุส านักงานในการด าเนินโครงการฯ

  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000        
  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000          
5,000             

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 40,000        

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดใชท้ะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน 

   กรุณาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็

 ๒. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
 ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่น้ัน 

- วสัดุฝึกภาคสนามหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 200 คนๆ
- ค่าวสัดุในการประชาสัมพนัธโ์ครงการ (ป้ายไวลนิล)

- ค่าวสัดุในการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน ๒๐๐ คนๆ ละ 120  บาท

- น้ ามันเชื้อเพลิงในการติดตามการด าเนินโครงการ

หน้า ๓๘๐



แบบฟอรม์ขอ้มลูพ้ืนฐานโครงการของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดบัความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภยั (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล วงเงนิ 6,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย :  ยกระดับคุณภาพชีวติและชุมชนด้วยการแปรรูปมันส าปะหลัง
ยุทธศาสตรช์าติ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเดน็การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พฒันานวตักรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน พฒันานวตักรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดันครราชสีมา
ผู้รบัผิดชอบ : นายวเิชียร  จันทรโณทัย ต าแหน่ง : ผู้วา่ราชการจังหวดันครราชสีมา สถานทีต่ดิตอ่ ศาลากลางจังหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์0-4424-3798

: นางอรุณรัตน์  ชิงชนะ ต าแหน่ง : พฒันาการจังหวดันครราชสีมา สถานทีต่ดิตอ่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์0-4424-2991
: นายชัยทัต  สมิตินนท์ ต าแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา สถานทีต่ดิตอ่ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์0-4492-2625

        (๑)  หลักการและเหตผุล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบ ุเช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ แผนพฒันาภาค แผนพฒันาจังหวดั / กลุ่มจังหวดั) 

       ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปา้หมายเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยเปน็การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันใหสู้งขึ้น 

       ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหล่ือมล้ า

และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

       ตามแผนการพฒันาจังหวดันครราชสีมา แผนงานพฒันานวตักรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง 

ถึงปลายทาง ด้านการพฒันาศักยภาพ พฒันาทักษะผู้ผลิต การพฒันาสินค้าและผลิตภณัฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การับรองมาตรฐาน เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ 

รวมถึงการเพิม่ช่องทางการจัดจ าหน่ายและขยายตลาดในอนาคต

       และจังหวดันครราชสีมาได้ก าหนดวสัิยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภมูิภาค นวตักรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม

สังคมคุณภาพสูง” รวมทั้งมีประเด็นการพฒันาจังหวดั ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวตักรรมแบรนด์จากพืน้ที่ เช่น การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิม่มากขึ้น เพือ่เปน็การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหล่ือมล้ าของจังหวดั

(๑.๒) สรปุสาระส าคัญ

สภาพปญัหา / ความตอ้งการ :

      ภาคเกษตรนับเปน็อาชีพส าคัญของคนในชุมชน จากการเก็บข้อมูลทางสถิติในป ี2562 ก าลังแรงงานของประเทศกวา่ 37.7 ล้านคน 

เปน็แรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรกวา่ร้อยละ 11.89 (ส านักงานสถิติแหง่ชาติ, มีนาคม 2562) ซ่ึงเปน็สัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานที่อยู่ในภาคอื่น 

จังหวดันครราชสีมามีเกษตรกรที่ลงทะเบยีนปลูกมันส าปะหลัง ป ี2563 - 2564 (ข้อมูลจากส านักงานเกษตรจังหวดันครราชสีมา) จ านวน 136,617 ครัวเรือน 

พืน้ที่ปลูก 1,286,037 ไร่ บางพืน้ที่มีโรคใบด่าง ท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ตกต่ า ราคาค่อนข้างต่ า ดังนั้นการสร้างรายได้ใหก้ับประชาชนเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของ

คนในชุมชนโดยการแปรรูปมันส าปะหลังเปน็อาหาร และภาชนะทดแทนพลาสติก เพือ่ลดภาวะโลกร้อน จึงเปน็ค าตอบแรกๆ ในการพฒันาเพือ่เพิม่มูลค่าวตัถุดิบ 

การแปรรูปสินค้าจากมันส าปะหลังจากชุมชนเพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ และตอบสนองการตลาดโลกในสถาวะการณ์ปจัจุบนั

จ าเปน็ต้องอาศัยเทคโนโลยี และนวตักรรมสมัยใหม่ เพือ่ยืดอายุของสินค้าใหน้านขึ้น ขนส่งได้ง่าย แต่ยังคงมีเอกลักษณ์ของชุมชน และลักษณะผลิตภณัฑ์ดีต่อสุขภาพ 

ปลอดภยัต่อต่อการบริโภค 

    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการ "ยกระดับคุณภาพชีวติและชุมชนด้วยการแปรรูปมันส าปะหลัง" โดยมีจุดมุ่งหมายในการ

เพิม่มูลค่าวตัถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ วสิาหกิจ SMEs ที่มีความพร้อมในด้านการผลิต และช่องทางการจ าหน่าย

มาผลิตสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยัสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค อันเปน็การวางรากฐานการพฒันาและสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของจังหวดันครราชสีมา และประกาศใหม้ีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงยั่งยืน และก่อใหเ้กิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ได้ท่ามกลางภาวะวกิฤตของเศรษฐกิจในปจัจุบนั

ความเรง่ดว่น : (ระบรุะดบัความจ าเปน็เรง่ดว่น)

    จังหวดันครราชสีมาได้ก าหนดวสัิยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภมูิภาค นวตักรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”

ดังนั้น เพือ่ใหบ้รรลุวสัิยทัศน์โคราชดังกล่าวข้างต้น จังหวดัได้โครงการ "ยกระดบัคุณภาพชวีิตและชมุชนดว้ยการแปรรปูมนัส าปะหลัง"  ขึ้น
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        (๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :
1. พือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชน ด้วยการสร้างรายได้เสริมจากการแปรรูปมันส าปะหลัง
2. เพือ่เพิม่มูลค่าวตัถุดิบทางการเกษตรของชุมชน โดยการใช้นวตักรรม/เทคโนโลยี น ามาพฒันาผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. เพือ่ยกระดับคุณภาพวตัถุดิบทางการเกษตรใหม้ีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พฒันา  ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี  เร่ิมต้นป ีตุลาคม 2564       ส้ินสุดป ีกันยายน 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบพ้ืุนทีด่ าเนินการ เชน่ อ าเภอ ต าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้ )
       สถานที่เอกชน และพืน้ที่ในจังหวดันครราชสีมา

        (๓) กลุ่มเปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเปา้หมาย : ประชาชนที่มีความสนใจ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการภาคการเกษตร
และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบ OTOP   100 คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เครือข่าย กลุ่มผู้ปลูกมันส าปะหลัง ในพืน้ที่จังหวดันครราชสีมา
 สถานที่จ าหน่ายสินค้า ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวดันครราชสีมา และจังหวดัใกล้เคียง

         (๔) เปา้หมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
 ตวัชีว้ัด 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าวตัถุดิบทางการเกษตรจากชุมชนได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10
2. เปน็การเชื่อมโยงทางธรุกิจระหวา่งเกษตรต้นทาง ผู้ผลิตกลางทาง และผู้จัดจ าหน่าย ปลายทาง สามารถสร้างโอกาสหรือมีโอกาสขยายตัวทางธรุกิจไม่น้อยกวา่ช่องทาง

             (๔.๒) ผลผลิต 
1. ตัวแทนเกหษตรกรหรือผู้ประกอบการภาคเกษตรหรือประชาชนผู้สนใจได้รับการพฒันาองค์ความรู้ การจัดการวตัถุดิบทางเกษตรปลอดภยัได้มาตรฐาน

ไม่น้อยกวา่ 100 คน 
2. 2.ออกแบบพฒันาสินค้ามันส าปะหลังแปรรูป และบรรจุภณัฑ์ใหส้อดคล้องตามความต้องการของตลาด โดยใช้วตัถุดิบจากมันส าปะหลังของชุมชนเปา้หมาย

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

1. น าผลงานวจิัยหรือนวตักรรมเทคโนโลยีมาพฒันาเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้ับกลุ่มเปา้หมายใหส้อดคล้องตามความต้องการของตลาด

2. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการจัดการมันส าปะหลังใหม้ีมาตรฐาน

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการจัดการมันส าปะหลังใหม้ีมาตรฐาน

 เชงิลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวดั/กลุ่มจังหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

1. ประชุมเชิงปฏบิติัการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปมันส าปะหลัง

ณ สถานที่เอกชน จ านวน 2 รุ่นๆละ 2 วนั

2. พฒันาผลิตภณัฑ์จากมันส าปะหลัง

จ านวน 2 โรงงาน

3. ใหค้ าแนะน าการท าผลิตภณัฑ์จากมันส าปะหลัง 10 รายๆละ

500,000 บาท

4. ทดสอบตลาดสร้างการรับรูปและเชื่อมโยงธรุกิจ

จัดกิจกรรมเผยแพร่ทดสอบตลาด และสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผู้บริโภค

ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมย่อย

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65
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        (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

(ใหก้รอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

งบด าเนินงาน

- ค่าตอบแทน

- ค่าใช้สอย

- ค่าวสัดุ

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเปน็ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเปน็และเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           (๙) ความพรอ้มของโครงการ
(๙.๑) พืน้ที่ด าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยูในระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จัดเตรียมพืน้ที่ หรือก าลังแก้ไขปญัหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ที่ด าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิติังาน
 มี และสมบรูณ์ (ใหร้ะบชุื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดันครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบรูณ์ (ใหร้ะบชุื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บคุลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยังไม่พจิารณา

รวมทัง้สิ้น

รายการ งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

6,000,000

6,000,000

21,600

5,185,000

793,400
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(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบรหิารจัดการหรอืการดแูลบ ารงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืนของโครงการ :
- สร้างความเข้มแข็งใหก้ลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมใหด้ าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย
- ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดั และอ าเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมใหค้ าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด

         (๑๑) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด : ไม่มี
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมย่อย : ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนด้วยการแปรรูปมันส าปะหลัง
๑. งบด าเนินงาน 6,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,000,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าตอบแทนวิทยากร
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ภาครัฐ จ านวน 2 รุ่นๆละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
  (๓) ค่าเช่าบ้าน ภาคเอกชน จ านวน 2 รุ่นๆละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 21,600
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 5,185,000
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 70,000 ค่าเช่าที่พัก จ านวน 100 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าพาหนะ (ถัวเฉล่ีย) จ านวน 100 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 2 คันๆละ 2 วันๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จ านวน 100 คนๆละ 3 มื้อๆละ 250 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,020,000 ค่าจ้างให้ค าแนะน าการท าผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง จ านวน 10 รายๆละ 500,000 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 95,000 เป็นเงิน 5,000,000 บาท
  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

งบประมาณ
ค าชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน้า ๓๘๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 793400

  (๑)  วัสดุส านักงาน ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 2 ป้ายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าจัดท าวัสดุประกอบการฝึกอบรม จ านวน 100 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง จ านวน 2 โรงงานๆละ 200,000 บาท 

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 400,000 บาท

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างทดสอบตลาด สร้างการรับรู้และเชื่อมโยงธุรกิจ จ านวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 200,000 บาท

  (๖) วัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสนับสนุนด าเนินงานตลาดสินค้ามันส าปะหลัง  จ านวน 2  แห่งๆละ 92,200 บาท

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 184,400 บาท

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วัสดุการศึกษา

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วัสดุอาหาร

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟ้า 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

หน้า ๓๘๖



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน วงเงิน 1,052,300 บาท
ยุทธศาสตร์ชาต ิการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่จังหวัด พัฒนานวตักรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน เพัฒนานวตักรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวเิชียร  จนัทรโณทัย ต าแหน่ง : ผู้วา่ราชการจงัหวดันครราชสีมา สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798

: นางอรุณรัตน์  ชิงชนะ ต าแหน่ง : พัฒนาการจงัหวดันครราชสีมา สถานที่ติดต่อ ส านกังานพฒันาชุมชนจังหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2991

        (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั) 

       ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน 

โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึน้ 

       ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ า

และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

       ตามแผนการพัฒนาจงัหวดันครราชสีมา แผนงานพัฒนานวตักรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง 

ถึงปลายทาง ด้านการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะผู้ผลิต การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายและขยายตลาดในอนาคต
       และจงัหวดันครราชสีมาได้ก าหนดวสัิยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวตักรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม

สังคมคุณภาพสูง” รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาจงัหวดั ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวตักรรมแบรนด์จากพื้นที่ เช่น การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหล่ือมล้ าของจงัหวดั

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

สภาพปญัหา / ความต้องการ :

    จงัหวดันครราชสีมา มีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่ลงทะเบียน ปี 2563 จ านวน 117 กลุ่ม 

เป็นกลุ่มผู้ผลิตด้านเกษตร  กลุ่มผู้ผลิตด้านแปรรูป และกลุ่มผู้ผลิตด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
 ในปัจจบุันพบวา่ อาหารเป็นหนึง่ในปัจจยัที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติ การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจบ็ 

โดยมีเชือ้โรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวติ การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

และปราศจากสารปนเปื้อน นัน้ จ าเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ และมีการรับรองมาตรฐาน

    จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จงึมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน พัฒนานวตักรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ต้ังแต่ต้นทาง  กลางทาง ถึงปลายทาง ด้านการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะผู้ผลิต การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายและขยายตลาด

ความเร่งด่วน : (ระบรุะดับความจ าเปน็เร่งด่วน)

    จงัหวดันครราชสีมาได้ก าหนดวสัิยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวตักรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”

ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุวสัิยทัศน์โคราชดังกล่าวข้างต้น จงัหวดัได้โครงการ “พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสูก่ารรับรองมาตรฐาน” ขึน้

        (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยว

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และสินค้าชุมชน

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เร่ิมต้นปี ตุลาคม 2564  ส้ินสุดปี มีนาคม 2565

(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบพ้ืุนที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมูบ่า้น เปน็ต้น)

 สถานที่เอกชน และสถานที่ศึกษาดูงานในจงัหวดันครราชสีมา

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

หน้า ๓๘๗



        (๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตร กลุ่มผู้ผลิตด้านแปรรูป กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  จ านวน 106 กลุ่มๆละ 5 คน

 ผู้แทนหน่วยงานโรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล  รวมจ านวนทั้งส้ิน 538 คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตร กลุ่มผู้ผลิตด้านแปรรูป กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  

 สถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในจงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัใกล้เคียง

        (๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตร กลุ่มผู้ผลิตด้านแปรรูป กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  จ านวน 106 กลุ่มๆละ 5 คน
 ผู้แทนหน่วยงานโรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล  รวมจ านวนทั้งส้ิน 538 คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตร กลุ่มผู้ผลิตด้านแปรรูป กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 สถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในจงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัใกล้เคียง

         (๔) เปา้หมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
 ตัวชีว้ัด 

จ านวนผู้ผลิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยว 
จ านวน 530 คน

             (๔.๒) ผลผลิต 
- ผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า ร้อยละ 100

มีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเกษตร แปรรูป สินค้าชุมชนท่องเที่ยวเพิ่มขึน้

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

- ผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยว มีศักยภาพเพิ่มขึน้

สามารถผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึน้

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : ผู้ผลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่้านท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มขึน้ จากการได้รับการพัฒนาศักยภาพจากอบรม ในภาพรวม

       พัฒนาทักษะการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวติและภาวะเศรษฐกิจของจงัหวดั

 เชิงลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตสินค้าด้านเกษตร

แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 3 รุ่นๆละ 178 คน

ณ สถานที่เอกชน และสถานที่ศึกษาดูงานในจงัหวดันครราชสีมา

        (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จา้งเหมา

         (๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,052,300 บาท (หน่ึงล้านห้าหมืน่สองพันสามร้อยบาทถ้วน)

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

งบด าเนินงาน

- ค่าตอบแทน

- ค่าใช้สอย

- ค่าวสัดุ

เงินนอกงบประมาณ

1,052,300

1,052,300

32,400

949,500

70,400

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64

รวมทั้งสิน้

รายการ งบประมาณ

ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมย่อย
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         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยูในระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง

จดัเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช)้ ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช)้ ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ :
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมให้ด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดั และอ าเภอ ติดตามตรวจเยีย่มให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ
- จดัหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด

         (๑๑) ปญัหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี
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  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต :พัฒนาศกัยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน

โครงการ :พัฒนาศกัยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศกัยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน

๑. งบด าเนินงาน 1,052,300

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,052,300

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 32,400

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  - คา่ตอบแทนวิทยากร

  (๒) คา่ตอบแทนผูป้ฏิบตัิงานใหร้าชการ ภาครฐั จ  านวน 3 รุน่ๆละ 2 วนัๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท

  (๓) คา่เชา่บา้น ภาคเอกชน จ านวน 3 รุน่ๆละ 2 วนัๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น

  (๖) เงินพิเศษจา่ยแก่ลกูจา้งในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวิทยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 32,400

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 949,500

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กัและคา่พาหนะ 371,000 คา่เชา่ทีพ่กั จ  านวน 530 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 265,000 บาท

  (๒)  คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ คา่พาหนะ (ถวัเฉลีย่) จ านวน 530 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 106,000 บาท

  (๓)  คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ ์ คา่จา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ จ านวน 5 คนัๆละ 3 วนัๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท

  (๔) คา่ซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง คา่อาหารไมค่รบมือ้ จ  านวน 530 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 250 บาท เป็นเงิน 397,500 บาท

  (๕) คา่เชา่ทรพัยส์นิ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ จ  านวน 530 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 106,000 บาท

  (๖) คา่จา้งเหมาบรกิาร 75,000

  (๗) คา่ใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม 503,500

  (๘) คา่รบัรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 70400 คา่จดัท าคูมื่อประกอบการฝึกอบรม จ านวน 530 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 26,500 บาท
  (๑)  วสัดสุ  านกังาน คา่จดัท าปา้ยไวนิลโครงการ จ  านวน 3 ปา้ยๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ คา่จดัท าวสัดปุระกอบการฝึกอบรม จ านวน 530 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 42,400 บาท

หมายเหตุ

 ๑. เพือ่ประโยชนใ์นการประมวลผลข้อมูลใหจ้งัหวัดและกลุ่มจงัหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน 

   กรุณาอยา่เพิม่ประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

 ๒. กรณีประสงคจ์ะเพิม่ทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณที่รับผดิชอบจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดก่อน

 ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการที่มีงบประมาณเทา่น้ัน 

หน ้า ๓๙๑



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล  
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอาหารส าเร็จรูป (TMR) โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ส าหรับการเลี้ยง
โคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ       วงเงิน  ๒,๗๑๑,๒๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยาย
โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สังคมคณุภาพสูง  
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 
แผนงาน  1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
หน่วยด าเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.ศิวพร แพงค า ต าแหน่ง : อาจารย์  สถานที่ติดต่อ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-5926658 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” และเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จ าเป็นท่ีภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่ส าคัญแต่ยังประสบปัญหา
ในเรื่องสภาพของดิน ขาดแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรขาดเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าที่ดีและเพียงพอ ผลผลิตต่อไร่ไม่สูงเท่าที่ควร จ าเป็นต้องมี
การปรับปรุง และจัดหาปัจจัยการผลิตที่ดี และเพียงพอ โดยใช้การวิจัย และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ เป็นการเพิ่มรายได้     ลดรายจ่าย อย่างท่ัวถึง 

อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ มีการขยายตัวมากข้ึน มีการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งมีการปรับตัวด้านราคาดี
ขึ้นเรื่อยๆ มีการกระจายรายได้สู่เกษตรกรรายย่อย เป็นอาชีพที่เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ไม่มาก สามารถท าเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักไ ด้ 
และสามารถหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นได้หลากหลาย หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ใช้น้ าน้อย แก้ปัญหาภัยแล้งได้ดี ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหา ด้าน
น้ าหนักแรกคลอดต่ า อัตราการเจริญเติบโตช้า และมีการผสมในสายพันธุ์ (inbreed) มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการซื้อขายไปมา ท าให้เกิดปัญหา
ข้างต้นมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรต้องการพันธ์ุสัตว์ประจ าท้องถิ่นที่มีเอกลกัษณ์ จึงมีความประสงค์จะมีการปรับปรุงสายพันธุ์ ให้สามารถ
เลี้ยงได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีน้ าหนักแรกคลอดสูง มีอัตราการเจริญเตบิโตสูง คุณภาพซากสูง มีเอกลักษณ์ประจ าพันธ์ุ มีลูกท่ีมี
น้ าหนักแรกคลอดสูง อัตราการเจริญเติบโตสูง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรน าไปขยายพันธ์ุและเพิ่มจ านวน และเพื่อปรับปรุงพันธุ์ ให้ลูกที่มีน้ าหนักแรก
คลอดสูง อัตราการเจริญเติบโตสูง คุณภาพซากสูง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรน าไปขยายพันธุ์และเพิ่มจ านวน  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  เสริมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร ท าให้เกิดรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้  สร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนให้สามารถน าผลการวิจัยไปขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ให้เกษตรกรในเครือข่าย แล้วเกษตรกรน าไปผสมพันธุ์ได้ลูก
และน ามาขุนขาย ท าให้ สร้างอาชีพ เกิดรายได้อย่างยั่งยืน  

อาหารผสมส าเร็จรูป TMR หรือ total mixed rations เป็นการน าอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนท่ีครบส่วนตามความ
ต้องการของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ โดยสามารถค านวณความต้องการโภชนะของสัตว์เหล่านี้ในช่วงต่างๆ หรือระยะของการ
ให้ผลผลิต ซึ่งสามารถลดปัญหาในเรื่องการเลือกกินของสัตว์ อีกท้ังท าให้สัตว์ได้รับโภชนะตรงตามความต้องการได้มากกว่า ท าให้สัตว์ให้ผลผลิต
ตามที่ผู้เลี้ยงต้องการ รวมไปถึงการควบคุณคุณภาพของผลผลิต เช่น เนื้อ หรือ น้ านม เป็นต้น 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปสินค้าการเกษตร 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : มาก ต้องด าเนินการแก้ไข 
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 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 

  ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดนครราชสีมา ที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

  ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแกะเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกของเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะเนื้อในจังหวัดนครราชสีมา ที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

 ๔. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และลดพื้นท่ีการท าพืชไร่ที่ประสบปัญหาขาดทุน 
๕. เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการผลิตอาหารสตัว์สู่กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ 

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.........๑............ปี   เริม่ต้นปี.............๒๕๖๔................  สิ้นสุดปี.......๒๕๖๕.................... 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น 

 เครือข่ายเกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา (เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ แกะเนื้อ ในจังหวัดนครราชสีมา) 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายเกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา (เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะ-แกะโคราช) 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะ-แกะ โคราช  เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านผู้เลี้ยงโค แพะ แกะในเขตพื้นที่ 

นครชัยบุรินทร์ และใกล้เคียง 

 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด   
๑. เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาภัยแล้งในการท าเกษตร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 
๒. เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  เกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและเพื่อการ

ส่งออก อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  เกษตรกรสามารถผลิตแพะเนื้อคุณภาพสูง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและเพื่อ

การส่งออก อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔. เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  เกษตรกรสามารถผลิตแกะเนื้อคุณภาพสูง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและเพื่อการ

ส่งออก อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๕. ได้สูตรอาหารส าหรับขุนโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อคุณภาพสูง ต้นทุนต่ าโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างน้อย ๖ สูตร 
(๔.๒) ผลผลิต 
1. ได้โคเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๒.  ได้แพะเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๓. ได้แกะเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะเนื้อในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๔. สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
๕. ได้สูตรอาหารส าหรับขุนโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ ที่มีราคาถูก เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
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 (๔.๓) ผลลัพธ์  สร้างรายได้ใหเ้กษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 (๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : ผลิตโคเนื้อ แพะเนื้อ แกะเนื้อคุณภาพสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
เชิงลบ : ไม่มี  

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 
๑. การพัฒนาสูตรอาหาร TMR ส าหรับโค
เนื้อ ทดสอบในฟาร์มมหาวิทยาลยัและฟารม์
เกษตรกร       
๒. การพัฒนาสูตรอาหาร TMR ส าหรับแพะ
เนื้อ ทดสอบในฟาร์มมหาวิทยาลยัและฟารม์
เกษตรกร      
๓. การพัฒนาสูตรอาหาร TMR ส าหรับแกะ
เนื้อ ทดสอบในฟาร์มมหาวิทยาลยัและฟารม์
เกษตรกร      

๔.ประชุมเกษตรกรต้นแบบ   

๕.ด าเนินกิจกรรมในฟาร์มเกษตรกร       
๖.การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่
เกษตรกร       

๗.สรุปผลกิจกรรม    

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๒,๗๑๑,๒๐๐ บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

รายการ งบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิน้ ๒,๗๑๑,๒๐๐ 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน
- ค่าใชส้อย
- ค่าวสัดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

๗๒๐,๐๐๐ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๖๙๑,๒๐๐ 

- 
- 
-
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(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ตอ้งท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 ติดตามประเมินผล และจัดตั้งเครือข่ายในการท างาน มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ และพบปะแลกเปลี่ยน 

 (๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 

หน้า ๓๙๕



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 256๔ ปี 256๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวัด
แผนงาน : การเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลติ : ร
โครงการ :  การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลย ีนวัตกรรมด้าน
อาหารส าเร็จรูป (TMR) ส าหรับการเลี้ยงโคเน้ือ แพะเน้ือ และแกะ
เน้ือ
กิจกรรมหลกั : การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลย ีนวัตกรรมด้าน
อาหารส าเร็จรูป (TMR) ส าหรับการเลี้ยงโคเน้ือ แพะเน้ือ และแกะ
เน้ือ
1. งบด าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 2,711,200       
1.1.1 ค่าตอบแทน 720,000          
(1) เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
(3) ค่าเช่าบา้น
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
(6) เงินพเิศษจ่ายแกลู่กจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 720,000 120,000          บคุคลของรัฐ 2 คนๆละ 600 บาท x 20 ชั่วโมง จ านวน 5 รุ่น

600,000           มใิช่บคุคลของรัฐ 5 คนๆละ 1,200 บาท x 20 ชั่วโมง จ านวน 5 รุ่น

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (1 ชดุ : 1 กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

หน้า ๓๙๖



งบรายจา่ย - รายการ ปี 256๔ ปี 256๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

(8) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ
1.1.2 ค่าใชส้อย 1,300,000       
(1) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
490,000             40,000  - ค่าออกแบบปา้ยประชาสัมพนัธ์/จัดท าปา้ยไวนลิ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์/ปา้ยบอก

ทาง  8,000 บาท x 5 คร้ัง
50,000  - ค่าจัดท าฐานข้อมลูกลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เปน็เงิน 50,000 บาท

          300,000 ค่าจ้างเหมาวิเคราะหตั์วอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 50 ตัวอย่างๆ ละ 3,000 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เปน็เงิน 300,000 บาท

          100,000 ค่าจ้างเหมาวิเคราะหตั์วอย่างเนื้อ เลือด ตัวอย่าง ผลิตภณัฑ์ 50 ตัวอย่างๆ ละ 
1000 จ านวน 2 คร้ัง เปน็เงิน 100,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 810,000           600,000  - ค่าอาหาร 3 มื้อ จ านวน 200 คน x ๒๐0 บาท  x ๕ คร้ัง
          210,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน x 6 มื้อ x 35 บาท x 5 คร้ัง

(8) ค่ารับรองและพธิีการ

หน้า ๓๙๗



งบรายจา่ย - รายการ ปี 256๔ ปี 256๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
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(9) เงินสมทบทนุประกนัสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ 691,200          
(1) วัสดุส านกังาน 140,000           140,000  - ค่าวัสดุส านกังาน

            18,000 ค่ากระดาษ A4 จ านวน 3 รีมๆละ 200 บาท  จ านวน 30 คร้ัง
            36,000 ปากกา 300 ด้ามๆละ 12 บาท
            30,000 กระเปา๋ใส่เอกสารผู้อบรม 300 ใบๆละ 100 บาท

500 คลิปบอร์ด 20 อนัๆละ 25 บาท
              7,500 กระดาษตรามหาวิทยาลัย 1 รีมๆละ 250 บาท จ านวน 30 คร้ัง
              6,000 กระดาษกาว 2 หนา้ 2 มว้นๆละ 100 บาท จ านวน 30 คร้ัง
              4,500 กระดาษค่ัน (คละสี) 1 รีมๆละ 150 บาท จ านวน 30 คร้ัง
            12,000 กระดาษวุฒิบตัร A4 สีขาว จ านวน 2 หอ่ๆละ 200 บาท จ านวน 30 คร้ัง
              9,000 กระดาษสต๊ิกเกอร์ สีขาว จ านวน 1 หอ่ๆละ 300 บาท จ านวน 30 คร้ัง
              4,500 คลิปหนบีกระดาษสีด า จ านวน 3 กล่องๆละ 50 บาท จ านวน 30 คร้ัง
              1,800 กาวน้ า หรือ กาวแทง่ จ านวน 2 หลอดๆละ 30 บาท จ านวน 30 คร้ัง

240 กรรไกร 4 อนัๆละ 60 บาท
160 คัตเตอร์พร้อมใบมดี 4 อนัๆละ 40 บาท
260 น้ ายาลบค าผิด 4 ขวดๆละ 65 บาท
750 ปากกาเมจิก (คละสี) 3 กล่องๆละ 250 บาท

              2,100 ลวดเย็บกระดาษ 1 กล่องๆละ 70 บาท จ านวน 30 คร้ัง
              3,750 ลวดเสียบกระดาษ จ านวน 5 กล่องๆละ 25 บาท จ านวน 30 คร้ัง
              1,800 เทปใส(แกนใหญ)่ 2 มว้นๆละ 30 บาท จ านวน 30 คร้ัง

600 แทน่ตัดเทป 2 อนัๆละ 300 บาท
540 แฟม้ปกแข็ง ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 12 แฟม้ๆละ 45 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

หน ้า ๓๙๘
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งบประมาณ
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(3) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              20,000             20,000 ค่าเอกสารเผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรม
(5) วัสดุคอมพวิเตอร์
(6) วัสดุกอ่สร้าง
(7) วัสดุงานบา้นงานครัว
(8) วัสดุเวชภณัฑ์ 50,000             50,000             - ค่าวัสดุเวชภณัฑ์  จ านวน  5,000 บาท x 10 คร้ัง
(9) วัสดุสนามและการฝึก
(10) วัสดุการศึกษา
(11) วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา
(12) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
(13) วัสดุอาหาร

(14) วัสดุการเกษตร
481,200             50,000 ข้าวโพดหมกัส าหรับแพะขุนจ านวน 1,000 กระสอบกระสอบละ 50 บาท รวม 

50,000 บาท
            45,000 กากถั่วเหลือง 3,000 กก.กก.ละ 15 บาท รวม 36,000 บาท
            30,000 มนัเส้น จ านวน 3000 กโิลกรัม กโิลกรัมละ 10 บาท รวม 30,000 บาท
            18,000 กากมนัแหง้ จ านวน 3000 กโิลกรัม กโิลกรัมละ 6 บาท 18,000 บาท
            36,000

 ข้าวโพดบดแตก จ านวน 3000 กโิลกรัม กโิลกรัมละ 12 บาท รวม 36,000 บาท
              3,200  ยูเรีย จ านวน 200 กโิลกรัม กโิลกรัมละ 16 บาท รวม 3,200 บาท
            65,000 หญ้าแพงโกล่าแหง้ 500 ฟอ่น ฟอ่นละ 130 บาท รวม 65,000 บาท
            30,000  แร่ธาตุกอ้น 250 กอ้นกอ้นละ 120 บาท รวม 30,000 บาท
            60,000 ผิวถั่วเหลือง จ านวน 6,000 กโิลกรัม กโิลกรัมละ 10 บาท รวม 60,000 บาท
          122,500 วัสดุเนื้อแพะ 350 กก กก ละ 350 บาท (ช าแหละจากแพะ 10 ตัว น้ าหนกัตัวละ

 35 กโิลกรัม รวม 350 กโิลกรัม)

หน้า ๓๙๙
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              1,500 ค่าตาชั่ง 1 ชุด (ขนาด 100 กก)
            15,000 ถังอาหารหมกั จ านวน 50 ถัง  ถังละ 300 บาท  (ขนาด 200 ลิตร)
              2,500 กระถินแหง้บด 500 กโิลกรัม กโิลกรัมละ ๕  บาท รวม ๒,๕๐๐ บาท
              2,500 ใบมนัส ำปะหลังแหง้  ๕๐๐ กโิลกรัม กโิลกรัมละ ๕ บำท รวม ๒,๕๐๐ บำท

(15) วัสดุอื่นๆ

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2.1 ค่าไฟฟา้ 
2.2 ค่าน้ าประปา 
2.3 ค่าบริการโทรศัพท ์
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์ 
2.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอดุหนนุทั่วไป
1) เงินอดุหนนุทั่วไป :……..........................…….
3.2 เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการต้ังงบประมาณ
1) เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ :…..................………..
4. งบรายจา่ยอ่ืน
4.1 ........................................................................
หมายเหตุ
1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูให้จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดใชท้ะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน

กรุณาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลอืกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการที่มงีบประมาณเท่าน้ัน

หน้า ๔๐๐



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล 
กิจกรรมย่อย : ขยายผลและการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานการจัดการฟาร์มแพะเนื้อขุนคุณภาพสูง เพื่อการส่งออกในเครือข่ายเกษตร 
ผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา     วงเงิน  ๑,๕๕๑,๖๐๐ บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยาย
โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สังคมคณุภาพสูง  
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน  1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
หน่วยด าเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.ศิวพร แพงค า ต าแหน่ง : อาจารย์  สถานที่ติดต่อ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-5926658 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” และเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จ าเป็นท่ีภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่ส าคัญแต่ยังประสบปัญหา
ในเรื่องสภาพของดิน ขาดแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรขาดเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าที่ดีและเพียงพอ ผลผลิตต่อไร่ไม่สูงเท่าที่ควร จ าเป็นต้องมี
การปรับปรุง และจัดหาปัจจัยการผลิตที่ดี และเพียงพอ โดยใช้การวิจัย และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ เป็นการเพิ่มรายได้     ลดรายจ่าย อย่างท่ัวถึง 
     การท าพืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพดอาหารสัตว์ และนาข้าว ในจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร แต่ใน
ปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตได้น้อย ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ท าให้เกษตรกรขาดทุน 
รายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ ทางภาครัฐทุกภาคส่วนจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนท าอาชีพที่เหมาะสมกั บ
พื้นที่ และเป็นอาชีพท่ีใช้น้ าในปริมาณน้อย ซึ่งการเลี้ยงแพะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่มีการลงทุนไม่มาก ได้ผลตอบแทนเร็ว และเกษตรกรสามารถ
หาอาหารในท้องถิ่นของตนได้ ประกอบกับการเลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ อย่างยิ่งเนื่องจาก เป็นจังหวัดที่ อย ่
ใกล้กับประเทศค ่ค้าหลัก อย่างเช่น ลาว และเวียดนาม ที่มีก าลังการซื้อ และบริโภคเนื้อแพะเป็นจ านวนมาก ประกอบกับพ้ืนท่ี อุณหภ มิ ความชื้น 
มีความเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงแพะเป็นอย่างมาก และในปัจจุบัน เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามท าสัญญาซื้อ
ขายแพะขุน กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และเวียดนามแล้ว เดือนละ ๕๐๐-๑,๕๐๐ ตัว/เดือน และทางเครือข่ายฯ ได้เล็งเห็นว่า จังหวัด
นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เหมาะส าหรับการเลีย้งแพะขุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีแหล่งอาหารและพื้นท่ีส าหรับการเลี้ยงแพะเป็นพ้ืนท่ีกว้าง และ
อย ่ใกล้กับตลาด ประหยัดค่าขนส่ง และท าให้แพะส ญเสียน้ าหนักส าหรับการเคลื่อนย้ายน้อยลง การพัฒนาอาหารแพะในระยะแรก เป็นการ
พัฒนาอาหารหมัก เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลน การรักษาคุณภาพของอาหารให้คง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คงที่และได้มาตรฐาน ซึ่งใน
การศึกษาเบื้องต้น พบว่าเกษตรกรให้การยอมรับและต้องการพัฒนา ตั้งแต่ต้นน้ า คือการผลิต การเลี้ยง พัฒนาระดับกลางน้ า เช่น การจัดการ
ฟาร์ม การผลิตให้ได้เนื้อคุณภาพดี น้ านมดิบคุณภาพดี และระดับปลายน้ า เช่น การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ตลอดจนการวิจัยพัฒนาด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งหากสามารถวิจัย หรือพัฒนาฟาร์มต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จะสามารถ
กระจายสู่ หรือเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับชุมชน และเกษตรกรจะสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ ถึงแม้โครงการวิจัยจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปสินค้าการเกษตร 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : มาก ต้องด าเนินการแก้ไข 
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 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

  ๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อเพื่อการส่งออกของเกษตรกรผ ้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 ๒. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และลดพื้นท่ีการท าพืชไร่ที่ประสบปัญหาขาดทุน 
 ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพ่อพันธุ์คุณภาพส ง ส าหรับการปรับปรุงสายพันธุ์แพะเนื้อที่จะขุนเป็นแพะเนื้อคุณภาพส ง เพื่อการส่งออกในอนาคต 
 ๔. เพื่อจัดท าการจัดการฟาร์มต้นแบบในการผลิตแพะเนื้อคุณภาพส งเพื่อการส่งออก 
 ๕. เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ส ่กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรผ ้เลีย้งแพะ  
 ๖. เพื่อพัฒนาการจัดการฟาร์มแพะต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มปลอดโรคและฟารม์มาตรฐาน และผลิตน้ านมดิบที่มีคณุภาพ 
๗. เพื่อพัฒนาการแปรร ปน้ านมแพะ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรผ ้เลี้ยงแพะ 

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.........๑............ปี   เริม่ต้นปี.............๒๕๖๔................  สิน้สุดปี.......๒๕๖๕.................... 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น 

 เครือข่ายเกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา (เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแกะโคราช) 
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายเกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา (เครือข่ายผ ้เลี้ยงแพะแกะโคราช) 
(๓.๒) ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเครือข่ายแพะแกะโคราช  เกษตรกรผ ้เลี้ยงแพะแกะในเขตพื้นท่ีนครชัยบุรินทร์ และใกล้เคียง 

 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด   
๑. เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาภัยแล้งในการท าเกษตร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 
๒. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  เกษตรกรสามารถผลิตเนื้อแพะขุนคุณภาพส ง เพื่อส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๓.ได้แพะเนื้อขุนคณุภาพส งเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศ 
     ๔.ได้ร ปแบบการแปรร ปผลิตภัณฑเ์นื้อและน้ านมอย่างน้อย ๕ ร ปแบบ 
     ๕. ได้ส ตรอาหารส าหรับขุนแพะเนื้อคุณภาพส งและการผลติแพะนมโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างน้อย ๕ ส ตร 

(๔.๒) ผลผลิต 
1. ได้แพะเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ได้รูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและน้ านมแพะที่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค

 (๔.๓) ผลลัพธ์  สร้างรายได้ใหเ้กษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 (๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ผลิตแพะเนื้อคุณภาพสูง และน้ านมแพะคุณสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
เชิงลบ : ไม่มี  

หน้า ๔๐๒



(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 
๑. การท าฟาร์มแพะขุนคณุภาพสงู และ
แพะนมต้นแบบ (ขยายผล)      

๒.ประชุมเกษตรกรต้นแบบ  

๓.ด าเนนิกิจกรรมในฟาร์มเกษตรกร     

๔.การแปรรูปผลติภณัฑ์เนื้อและนม    

๕.สรุปผลกิจกรรม   

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๑,๕๕๑,๖๐๐ บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
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(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
      ติดตามประเมินผล และจัดตั้งเครือข่ายในการท างาน มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ และพบปะแลกเปลี่ยน 
 (๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ๑. ยกระดับคุณภาพชีวติและชุมชนด้วยการแปรรูปมันส าปะหลัง

       ๒. พฒันานวตักรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพฒันาที่ยั่งยืน (Food Valley)
ผลผลิต :การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภยั (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรปูผลผลิตการเกษตรและสรา้งมลูค่าเพ่ิม ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดบัสินค้าเกษตรสู่สากล 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นอาหารสัตว์ การจัดการฟารม์และการแปรรปูผลิตภณัฑ์จากแพะสู่เครอืขา่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา 
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,551,600
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 360,000
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเช่าบา้น
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 360,000 60,000    บคุคลของรัฐ 2 คนๆละ 600 บาท x 10 ชั่วโมง จ านวน 5 รุ่น 

300,000   มิใช่บคุคลของรัฐ 5 คนๆละ 1,200 บาท x 10 ชั่วโมง จ านวน 5 รุ่น

  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 545,550 
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน  ระบจุ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 185,550.00 54,000    
ค่าจ้างเหมาวเิคราะหเ์นื้อ 50 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1,000 บาท รวม 50,000 บาท และ วเิคราะหสู์ตรอาหารสัตว ์จ านวน
 4 สูตรๆ ละ 1000 บาท รวม 4,000 บาท)

100,000  ค่าจ้างเหมาวเิคราะหคุ์ณภาพน้ านมดิบ 200 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 500 บาท

31,550    
ค่าวเิคราะหตั์วอย่างวตัถุดิบอาหารสัตวจ์ านวน 50 ตัวอย่างๆ ละ 560 บาท เปน็เงิน 28,000 บาท และวเิคราะห์
ผลิตภณัฑ์น้ านมแพะ จ านวน 5 ตัวอย่างๆละ 710 บาท รวม 3,550บาท)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน ้า ๔๐๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

40,000.00 ค่าจัดท าหนังสือคู่มือการเล้ียงแพะแกะฉบบัชาวบา้น จ านวน 80 บาท x500 เล่ม

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 320,000.00 200,000  1.ค่าอาหาร 100 คน ต่อรุ่น จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วนั วนัละ 200 บาท
70,000    2. ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 100 คนต่อรุ่น จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วนั วนัละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
50,000    3. ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 500 ชุด ชุดละ 100 บาท รวม 50,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 646,050
  (๑)  วสัดุส านักงาน 15,600.00 5,000       1) กระดาษ A4 จ านวน 10 กล่อง ๆ ละ 500 บาท

1,800       3) กระดาษสี A4 80g 10 รีม รีมละ 180 บาท เปน็เงิน 1800 บาท 

2,500       4) ปากกาลูกล่ืน 500 แท่ง แท่งละ 5 บาท  เปน็เงิน 2500 บาท

6,300       6)สมุดปกอ่อน (1x12) 45 แพค็ๆละ 140 บาท เปน็เงิน 6300 บาท 

  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์ 100,000.00   ระบจุ านวนหน่วย/ราคาเวชภณัฑ์ 20 ชุด x 5000 บาท (ยาถ่ายพยาธ ิยารักษาโรค และไวตมิน) เปน็เงิน 100,000 บาท 
  (๑๔) วสัดุการเกษตร 530,450.00 50,000    1.น้ านมดิบส าหรับแปรรูปจ านวน 500 ลิตร ลิตรละ 100 บาท

175,000  2. เนื้อแพะส าหรับแปรรูป 500 กก. กก. ละ 350 บาท
50,000    3. ข้าวโพดหมักส าหรับแพะขุนจ านวน 1,000 กระสอบกระสอบละ 50 บาท
30,000    4. กากถั่วเหลือง 2,000 กก.กก.ละ 15 บาท
30,000    5. มันเส้น จ านวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท
18,000    6. กากมันแหง้ จ านวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 6 บาท
24,000    7. ข้าวโพดบดแตก จ านวน 2000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12 บาท
18,000    8. กากปาล์ม จ านวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 6 บาท

3,200       9. ยูเรีย จ านวน 200 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 16 บาท
52,000    10. หญ้าแพงโกล่าแหง้ 400 ฟอ่น ฟอ่นละ 130 บาท
19,000    11. แร่ธาตุก้อน 200 ก้อนก้อนละ 95 บาท
61,250    12. ผิวถั่วเหลือง จ านวน 6,125 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท

หน ้า  ๔๐๖



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ล ำดบัควำมส ำคัญ......................................

ชื่อโครงกำร  : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเกษตร และอุตสำหกรรมปลอดภยั (Food Valley)

กิจกรรมหลัก : กำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดบัสินค้ำเกษตรสู่สำกล

กิจกรรมย่อย : พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรผลิตถ่ัวลิสงร่วมกับกำรปลูกมันส ำปะหลัง และกำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมรำยไดใ้ห้กับครัวเรือนภำคกำรเกษตร

วงเงิน 9,500,000 บาท

ยุทธศำสตร์ชำต ิยุทธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

ประเดน็กำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กำรพัฒนำและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกิจ

แผนงำน : ๑. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพฒันาที่ยั่งยืน

       ๒. พฒันานวัตกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพฒันาที่ยั่งยืน (Food Valley)

หน่วยด ำเนินกำร : ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

ผู้รับผิดชอบ : ศ.ดร.หนึง เตยีอ ำรุง ต ำแหน่ง : คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หมำยเลขโทรศัพท์ 044-224153

สถำนที่ตดิตอ่ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

        (๑)  หลักกำรและเหตผุล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ แผนพฒันาภาค แผนพฒันาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 

   ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดนครราชสีมาได้มีการก าหนดประเด็นการพฒันา

ของจังหวัด โดยการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีแผนงานที่จะน าผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม

 และอาหารปลอดภยั (Food Valley) มาใช้กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและชุมชนให้สูงกว่า

เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือนโดยเฉล่ียของประเทศ ทั้งนี้พบว่ารายได้ต่อครัวเรือนของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์รายได้เฉล่ียของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของเกษตรกร ดังนั้นหากสามารถพฒันาเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ใช้เทคโนโลยีที่

ปลอดภยัต่อเกษตรกร และส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งพฒันาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับอาชีพการเกษตรเดิมที่

เกษตรกรในพื้นที่มีความคุ้นเคย จะเป็นแนวทางที่เกษตรกรสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลง และท าให้มีรายได้ต่อพื้นที่ หรือต่อครัวเรือน

เพิ่มขึ้นที่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาอันส้ัน โดยในโครงการนี้เป็นการพฒันาและส่งเสริมระบบการผลิตถั่วลิสงร่วมกับการปลูกมัน

ส าปะหลัง และการแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนภาคการเกษตร ที่จะน าการผลิตถั่วลิสงพนัธุ์พระราชทาน ซ่ึงเป็นสินค้าเกษตร

ทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) เนื่องจากเป็นพชืที่มีอายุส่ัน ใช้น้ าน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็น

อย่างดี ทั้งนี้ข้อมูลจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พบว่าถั่วลิสงสายพนัธุ์นี้ให้ผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 2,400 ตัน/ปี เกษตรกรผู้

ปลูก จ านวน 500 ราย พื้นที่ปลูกส่วนใหญอ่ยู่ในอ าเภอครบุรี เสิงสาง และหนองบุญมาก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย 

เหมาะส าหรับการเพาะปลูก ซ่ึงเกษตรกรนิยมปลูกพนัธุ์พระราชทาน ซ่ึงเป็นพนัธุ์ที่มีรสชาติค่อนข้างหวาน กรอบนุ่มกว่าถั่วลิสงทั่วไป ให้

ผลผลิตค่อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาเมล็ดพนัธุ์อยู่ที่ 120-150 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 12,924 

บาท/ไร่/รอบการผลิต เร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 95-110 วัน ให้ผลผลิตเปลือกสดเฉล่ีย 1,295 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่

เกษตรกรขายได้เฉล่ีย 15 – 25 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนมิถุนายน 2563) สร้างรายได้เฉล่ีย 30,227 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทน

สุทธิเฉล่ีย (ก าไร) 17,303 บาท/ไร่/รอบการผลิต ทั้งนี้การปลูกของเกษตรกรส่วนใหญจ่ะปลูกโดยใช้ระบบน้ าหยด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ใน

การส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงควบคู่กับการปลูกมันส าปะหลัง ซ่ึงมีพื้นที่ว่างระหว่างแถว หรือระหว่างต้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิด

ประโยชน์แล้ว ยังเป็นแนวทางในการลดการใช้แรงงานในการก าจัดวัชพชืในแปลงมันส าปะหลังอีกด้วย โดยการปลูกลิสงสามารถใช้

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมาร่วมในการ

แบบฟอร์มขอ้มลูพ้ืนฐำนโครงกำรของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

ปลูกเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ในด้านผลผลิต เดิมทีเกษตรกรมักน าผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเป็น ถั่วต้ม 

และถั่วค่ัว ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญร้่อยละ 70 จ าหน่ายให้กับพอ่ค้าคนกลางซ่ึงมารับซ้ือถึงไร่ ส่วนร้อยละ 30 ส่งจ าหน่ายที่

ตลาดส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ตลาดดอนแขวน เทิดไท และสุรนคร) ดังนั้นหากสามารถเพิ่มแนวทางการแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ใช้

นวัตกรรมทางด้านอาหารจากถั่วลิสง ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์ ซ่ึงหากถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้สู่เกษตรกร หรือชุมชน จะ

สามารถช่วยให้ครัวเรือนของเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม และเป็นการลดความเส่ียงจากการปลูกมันส าปะหลังเป็นพชืหลักเพยีงอย่างเดียว

 ที่รายได้อาจมีความผันผวนตามกลไกของตลาด สถานากรณ์โรคระบาด หรือสภาพภมูิอากาศที่เปลียนแปลงไปในแต่ละปี

หน้า ๔๐๗



(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ

สภำพปญัหำ / ควำมตอ้งกำร :

ควำมเร่งดว่น : (ระบรุะดบัควำมจ ำเปน็เร่งดว่น)

        (๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงกำร

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  :

1. เพื่อพฒันาและส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงร่วมกับการปลูกมันส าปะหลังในระบบน้ าหยดโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี

2. เพื่อพฒันาและส่งเสริมการแปรรูปถั่วลิสงให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนจากการปลูกถั่วลิสงแซมการปลูกมันส าปะหลัง และจากผลิตภณัฑ์แปรรูปจากถั่วลิสง

o โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พฒันา o ด าเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี   เร่ิมต้นปี 2565        ส้ินสุดปี 2566

(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบพ้ืุนที่ด ำเนินกำร เชน่ อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บำ้น เปน็ตน้)

                       .....................................................................................................................................................................................................อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

        (๓) กลุ่มเปำ้หมำย และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

      (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมนัส าปะหลัง หรือมนัส าปะหลังในระบบน้ าหยด และชมุชนในเขตอ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้จัดจ าหน่ายหรืออุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้ถั่วลิสง ผู้บริโภค

         (๔) เปำ้หมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร

             (๔.๑) เปำ้หมำยโครงกำร
    ตวัชี้วัด 
อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 10 %

             (๔.๒) ผลผลิต 
ระบบการปลูกถั่วลิสงร่วมกับมันส าปะหลังในระบบน้ าหยด จ านวน 1 ระบบ และวิธีการแปรรูปถั่วลิสงในรูปแบบต่าง ๆ จ านวน 10 ผลิตภณัฑ์ 
รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10,000 บาทต่อไร่ต่อรอบการผลิต

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร

การปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากราคาของมันส าปะหลังที่ไม่แน่นอน ซ่ึงเกิดจากกลไกของ

ตลาด รวมทั้งการเข้าท าลายของโรคแมลง หรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ซ่ึงเกษตรกรไม่สามารถท านายได้ ท าให้เกษตรกรที่ปลูกมัน

ส าปะหลังเป็นพชืหลักเพยีงอย่างเดียวในพื้นที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ดังนั้นโครงการนี้จึงให้ความส าคัญกับการปลูกพชืเศรษฐกิจอื่นแซมการปลูก

มันส าปะหลังที่สามารถให้ผลผลิต และมีมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตเหล่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับ

ครัวเรือนของเกษตรกร และชุมชนต่อไป

   จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ในการปลูกมันส าปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และทางจังหวัดได้มีแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีน้ า

หยดเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ซ่ึงมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะมีการใช้ระบบน้ าหยดเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาของกลไกการตลาด การ

ระบาดของโรคแมลง หรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ในหลายคร้ังเกษตรกรมีความเส่ียงต่อการสูญเสียผลผลิต

 และส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเกษตกรที่มีการปลูกมันส าปะหลังเป็นพชืหลักเพยีงอย่างเดียว ดังนั้นจึงควรพฒันาระบบหรือเทคโนโลยีทาง

การเกษตรเพื่อรองรับความเส่ียงนี้ โดยการใช้พื้นที่การปลูกมันส าปะหลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อปลูกพชืเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเติม พร้อม

ทั้งพฒันาแนวทางการแปรรูปเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตกรและชุมชนต่อไป

หน้า ๔๐๘



             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

เชงิบวก  :   เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพปกติ

เชงิลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

        (๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง o จ้างเหมา

         (๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 9,500,000บำท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

         (๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

o โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

o มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

o ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           (๙) ควำมพร้อมของโครงกำร

(๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

o ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที

o อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

o อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ

 √ √  √

ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมย่อย

1. พฒันาและส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงแซมการ

ปลูกมันส าปะหลัง ในพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อย

100 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบ

 √

 √3. ประเมินผลรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วม

โครงการในพื้นที่เป้าหมายหลังเสร็จการ

ด าเนินงานพฒัาและส่งเสริม

 √

√

 √

√

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65

2. พฒันาและส่งเสริมการแปรรูปถั่วลิสง อย่าง

น้อย 10 ผลิตภณัฑ์ ให้กับพื้นที่เป้าหมาย

รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% จากผลผลิตถั่วลิสงที่ปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ว่างของการปลูกมันส าปะหลัง 

โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรน้ า หรือปุ๋ยเคมีเพิ่มเติม และการยกระดับวัตถุดิบถั่วลิสงโดยการแปรรูปด้วยนวัตกรรมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะท า

ให้เกษตกร หรือวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น

√

หน ้า ๔๐๙



(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน

o มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช)้ ................................................................................

o มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช)้ ...........................................................................

o ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด o บางส่วน o ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

o มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

o ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง

o มีประสบการณ์ปานกลาง

o ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

o ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

o อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พจิารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา

o ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดแูลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :

                    ..................................................................................................................................................................................- จัดท าเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรม หรืออบรมเชิงปฏบิัติการต่อไป

                    .................................................................................................................................................................................. 

         (๑๑) ปญัหำ อุปสรรคและขอ้จ ำกัด : 

                    ..................................................................................................................................................................................ไม่มี

                    .................................................................................................................................................................................. 

                    .................................................................................................................................................................................. 

                    .................................................................................................................................................................................. 

หน้า ๔๑๐



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุม่จังหวัด นครราชสีมา

แผนงาน : ๑. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

       ๒. พัฒนานวตักรรม การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยืน (Food Valley)

ผลผลิต : ระบบการปลูกถัว่ลิสงร่วมกับมันส าปะหลังในระบบน  าหยด จ านวน 1 ระบบ, วธิกีารแปรรูปถัว่ลิสงในรูปแบบต่าง ๆ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ , รายได้ของครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมโครงการมีรายได้ต่อพื นทีเ่พิม่ขึ นอย่างน้อย 10,000 บาทต่อไร่

โครงการ  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)

กิจกรรมหลัก : การแปรรปูผลผลิตการเกษตรและสรา้งมูลค่าเพ่ิม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรสูส่ากล

กิจกรรมย่อย : พัฒนาและส่งเสรมิระบบการผลิตถ่ัวลิสงรว่มกับการปลูกมันส าปะหลัง และการแปรรปูเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครวัเรอืนภาคการเกษตร

๑. งบด าเนินงาน 9,500,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,080,000  ค่าตอบแทนผู้ช่วยโครงการ 6 คน ๆ ละ 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน

  (๓) ค่าเช่าบ้าน

  (๔) ค่าเบี ยประชุมกรรมการ        ระบุจ านวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่้าน 600,000 ค่าตอบแทนตัวแทนผู้ใหญบ่้านในพื นที ่10 พื นที ่ๆ ละ 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน

  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 72,000 ค่าตอบแทนวทิยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท จ านวน 6 ชั่วโมงต่อครั ง จ านวน 10 ครั ง

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 360,000 ประมาณเดือนละ 30,000 บาท จ านวน 12 เดือน

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,000,000 ซ่อมแซมระบบน  าหยด ปัม๊ และครุภัณฑ์การเกษตรในพื นที่

  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน 300,000   ระบุจ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่ายค่าเช้าแปลงทดสอบ จ านวน 100 ไร่ ๆ ละ 3,000 บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000 ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลง ค่าจ้างเหมาดูแลแปลงปลูก ค่าจ้างเหมาในการเก็บผลผลิต 

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

ค่าจ้างเหมาวเิคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างเหมาทดสอบผลิตภัณฑ์  เป็นต้น

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 500,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จ านวน 10 ครั ง ๆ ละ 50,000 บาท

  (๘) ค่ารับรองและพิธกีาร 50,000 ค่ารับรองและพิธกีาร จ านวน 10 ครั ง ๆ ละ 5,000 บาท

๔. งบรายจ่ายอ่ืน

๔.๑ งบบริหารจัดการโครงการ 950,000 ไม่เกิน 10% ของงบประมาณทั งหมด

หน ้า ๔๑๒



แบบฟอรม์ขอ้มลูพ้ืนฐานโครงการของจังหวดั/กลุม่จังหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)
ล าดบัความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  :  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเกษตรและอตุสาหกรรมปลอดภยั Food Vlley
กิจกรรมหลัก  การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอนิทรียแ์ละอาหารปลอดภยั วงเงิน   ..2,010,310.. บาท

กิจกรรมยอ่ย : เพิม่ศักยภาพการผลิตเกษตรอนิทรียจ์งัหวดันครราชสีมา
ยทุธศาสตรช์าต ิด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ประเดน็การพัฒนาของจังหวดั/กลุม่จังหวดั พฒันานวตักรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยัและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน พฒันานวตักรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอตุสาหกรรมสู่การพฒันาทีย่ั่งยนื Food Vlley
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกังสดาล  สวัสดิ์ชยั ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดนครราชสีมาสถานที่ติดต่อ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒

        (๑)  หลักการและเหตผุล 
จงัหวดันครราชสีมา ได้ใหค้วามส าคัญต่อการส่งเสริมและพฒันาเกษตรอนิทรีย ์ตามแนวคิด “เกษตรอนิทรีย ์5 ดี วถิคีนโคราช”

คือ พนัธุ์ดี ดินดี น้ าดี การจดัการดี และคนดี เพือ่ยกระดับมาตรฐานโดยการจดัท ามาตรฐานเกษตรอนิทรียข์ั้นพืน้ฐานจงัหวดันครราชสีมา
(Korat Organic Standard : KOS) เป็นการพฒันาระบบการผลิตต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง จนถงึปลายทาง ผ่านกระบวนการท างาน
ของศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.) และศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) เป็นการสร้างอาชีพ ยกระดับสินค้าเกษตรอนิทรียใ์หเ้ขม้แขง้ 
ลดต้นทุนการผลิตมีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอนิทรีย ์เพิม่ช่องทางในการประชาสัมพนัธผ์ลผลิตท าใหเ้กษตรกรมีรายได้เพิม่ขึ้น มีความมัน่คง
ในอาชีพการเกษตร สามารถบริหารจดัการทรัพยากรทางการเกษตร ได้อยา่งสมดุลและยั่งยนื

(๑.๒) สรปุสาระส าคัญ
สภาพปญัหา / ความตอ้งการ :

ปัจจบุันผู้บริโภคใหค้วามส าคัญ เอาใจใส่ต่อความปลอดภยัของสุขภาพและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การปรับเปล่ียนการผลิต
เพือ่ใหไ้ด้อาหารทีป่ลอดภยัทัง้ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม ถอืเป็นการเกษตรวถิใีหม่ (New Normal) ทีต้่องเร่งด าเนินการส่งเสริม
โดยยดึหลักเกษตรอนิทรียท์ีผ่ลิตด้วยหลักธรรมชาติ ลดต้นทุนการผลิต โดยการลด ละ การใช้สารเคมี เคมีทางเกษตรทุกชนิด 

ความเรง่ดว่น : (ระบรุะดบัความจ าเปน็เรง่ดว่น)
เร่งด่วนมากทีสุ่ด

        (๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ
             (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ  :

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาใหสิ้นค้าเกษตรได้รับการับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรียข์ัน้พื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard : KOS)

2. เพือ่พฒันาศักยภาพด้านการบริหารจดัการศัตรูพชืของชุมชน ใหส้ามารถลด ละ การใช้สารเคมีในการป้องกนัก าจดัศัตรูพชื
3. เพือ่พฒันาศักยภาพด้านการจดัการดินปุย๋ของชุมชน ลดต้นทุนโดยการผลิตปุย๋อนิทรียใ์ช้เองได้
4. เพือ่เพิม่มูลค่าใหก้บัผลผลิตของเกษตรกร สร้างความเชื่อมัน่ใหก้บัผู้บริโภค ตลาดชุมชน และหา้งสรรพสินค้า

 โครงการเดิม R โครงการใหม่

R พฒันา ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.......1...........ปี   เร่ิมต้นปี......2564.....   ส้ินสุดปี.......2565..........
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบพ้ืุนทีด่ าเนินการ เชน่ อ าเภอ ต าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้)

เกษตรกรในพืน้ที ่32 อ าเภอ ของจงัหวดันครราชสีมา
        (๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 32 อ าเภอๆ ละ 30 คน รวมทัง้ส้ิน  960 คน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และบุคคลทัว่ไป

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
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         (๔) เปา้หมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
 ตวัชีว้ดั 

1. เกษตรกรมีความเขา้ใจเร่ืองเกษตรอนิทรียแ์ละมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์จ านวรน 960 ราย
2. เกษตรกรผ่านการประเมินเกษตรอนิทรียข์ั้นพืน้ฐาน (KOS) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20

             (๔.๒) ผลผลิต 
1. เกษตรกรมีความเขา้ใจเร่ืองเกษตรอนิทรียแ์ละมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์
2. เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ผ่านการประเมินเกษตรอนิทรียข์ั้นพืน้ฐาน จงัหวดันครราชสีมา 200 ราย (Korat Organic Standard : KOS)

             (๔.๓) ผลลัพธ ์:

1. เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการขอรับรองมาตรฐาน

2. เกษตรกรมีการลดการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภยัจากสารเคมี

 เชงิลบ : ไม่มี……………………………………………………....

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส าคัญด้วย)

1. ประชุมชี้แจงเจา้หน้าที่ P

2. ฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้เร่ืองเกษตรอนิทรีย์ P

3. ตรวจประเมินแปลง P P

4. ประชุมสรุปการตรวจประเมินแปลง P

5. จดัแสดงผลผลิตเกษตรอนิทรียข์ั้นพืน้ฐาน (KOS) P

6. การติดตามประเมินผล P P P

        (๖) วธิกีารด าเนินงาน R ด าเนินการเอง  จา้งเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน     2,010,310  บาท 

(ใหก้รอกรายละเอยีดขอ้มูลตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

R โครงการไม่ใช่ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมยอ่ย
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           (๙) ความพรอ้มของโครงการ
(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
R ด าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ................................................................................
มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ R ทัง้หมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วธิกีารบรหิารจัดการหรอืการดแูลบ ารงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยนืของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

         (๑๑) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถา้มี)

จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัดนครราชสีมา

แผนงาน :พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสากหรรมสู่การพัฒนาทีย่ั่งยนื Food Vlley )

ผลผลิต :

โครงการ : โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภยั Food Vlley

กิจกรรมหลัก : การยกระดบัมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั

กิจกรรมยอ่ย : โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลิตเกษตรอินทรียจ์งัหวัดนครราชสีมา

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,010,310

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 205,200

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

  (๒) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ

  (๓) คา่เชา่บา้น

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 90,000 คณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 1,000 บาท  ประชมุทัง้หมด 6 ครัง้

  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผูใ้หญ่บา้น

  (๖) เงินพิเศษจา่ยแกล่กูจา้งในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 115,200 วทิยากร 32 คน จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 870,750

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กัและคา่พาหนะ 180,000 ส าหรบัเจา้หนา้ทีต่รวจประเมินแปลง อ าเภอละ 5,000 บาท จ านวน 32 อ าเภอ 

และคา่ตดิตามประเมินผลระดบัจงัหวดั 20,000 บาท

  (๖) คา่จา้งเหมาบรกิาร 200,000 - คา่จา้งเหมาจงัานแสดงผลผลติสนิคา้เกษตรอินทรยี ์จ  านวน 1 ครัง้

115,200 - คา่จา้งเหมาท าเอกสารประกอบการการฝึกอบรม จ านวน 960 ชดุๆ ละ 120 บาท

  (๗) คา่ใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม 375,550 - คา่อาหหารและคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ประชมุชีแ้จงเจา้หนา้ที ่40 คน,

ประชมุคณะกรรมการตรวจประเมินแปลง 6 ครัง้, ฝึกอบรมเกษตรกร 960 คน จ านวน 2 ครัง้

คา่อาหารมือ้ละ 120 บาท คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่มือ้ละ 35 บาท

  (๘) คา่รบัรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน้า ๔๑๖



 
 
 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถา้มี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 934,360
  (๑)  วสัดสุ  านกังาน 15,000 - คา่วสัดสุ  านกังานทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม กระดาษ หมกึพิมพ ์ปากกาไวทบ์อรด์

กระดาษฟาง
  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 
  (๓)  วสัดไุฟฟา้และวทิย ุ
  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่
  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์
  (๖) วสัดกุอ่สรา้ง
  (๗) วสัดงุานบา้นงานครวั
  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์
  (๙) วสัดสุนามและการฝึก
  (๑๐) วสัดกุารศกึษา
  (๑๑) วสัดหุนงัสอื วารสารและต ารา
  (๑๒) วสัดเุครือ่งแตง่กาย
  (๑๓) วสัดอุาหาร
  (๑๔) วสัดกุารเกษตร 919,360 วสัดใุชส้  ารวจแปลงและผลติขยายชีวภณัฑ ์32 อ าเภอ ๆ ละ 15,230 บาท

และวสัดใุชใ้นการปรบัปรุงดนิ 32 อ าเภอๆ ละ 13,500 บาท
  (๑๕) วสัดยุานพาหนะและขนสง่

หน้า ๔๑๗



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 
ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงการ : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : กำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และอำหำรปลอดภัย 
กิจกรรมย่อย : โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักปลอดภัย       วงเงิน  402,640  บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนำนวัตกรรมกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน : พัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตรกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Food Valley) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนสำร  ประทุมวิง    ต าแหน่ง : นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ ถนนมิตรภำพ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ    
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๖๑-๙๔๑-๕๕๒๔ 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑)    ที่มำ : 
แผนยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงคมนำคมก ำหนดให้จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นเมืองหลักของเส้นทำง

คมนำคมทำงรำง (รถไฟควำมเร็วสูง รถไฟรำงคู่) ทำงถนน (มอเตอร์เวย์) ส่งผลต่อกำรลงทุน กำรค้ำ กำรท่องเที่ยวและ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคต มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดเป็นศูนย์กำรกลำงโครงข่ำยคมนำคมและกำรท่องเที่ยวของ
ภูมิภำค นวัตกรรมกำรเกษตรและอุตสำหกรรม สังคมคุณภำพสูง ในประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓ เรื่องกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒนำ 
ภำคกำรเกษตรโดยกำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรปรำบวัชพืช เพ่ือเป็นกำรน ำไปสู่เกษตรปลอดภัย 

ปัจจุบันตลำดและผู้บริโภคมีแนวโน้มกำรบริโภคสินค้ำเกษตรที่มีควำมปลอดภัยเพ่ิมมำกขึ้นโดยเฉพำะ
พืชผัก แต่สมำชิกสหกรณ์มีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิตที่มำกเกินควำมจ ำเป็น มีกำรใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง ท ำให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภำพเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลำดไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกสมำชิกสหกรณ์ขำดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
และสมำชิกสหกรณ์บำงส่วนมีควำมต้องกำรที่จะผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย แต่สมำชิกสหกรณ์ยังขำดองค์ควำมรู้และ
ทักษะในกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย รวมทั้งขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ผลิต ผู้ค้ำ และผู้บริโภค ท ำให้ตลำดสินค้ำ
ปลอดภัยในประเทศมีจ ำกัด 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ มีบทบำทและภำรกิจในกำรก ำกับ ดูแล ส่งเสริมแนะน ำสหกรณ์
เพ่ือยกระดับศักยภำพของสหกรณ์ เห็นว่ำเพ่ือให้เกิดกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัย ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ดังกล่ำว ซึ่งส่งผลต่อสุขภำพของประชำชนผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงได้ด ำเนินกำรเกิดแนวคิดในกำรส่งเสริมให้สมำชิก
สหกรณ์ผลิต จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษ เพ่ือพัฒนำควำมรู้สมำชิกสหกรณ์ให้สำมำรถ 
ผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัย (พืชผัก) จำกสำรเคมี 

หน้า ๔๑๘



(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
     สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
      กำรปลูกพืชผักมีรอบระยะเวลำกำรผลิตสั้น สมำชิกสหกรณ์สำมำรถปลูกได้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีกำรใช้

สำรเคมีและก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงไม่ถูกต้อง 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) 

เพ่ือให้เกษตรกรเกิดองค์ควำมรู้ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย และตระหนักถึงผลกระทบ ที่มีผลต่อ
สุขภำพของประชำชนทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

      เพ่ือพัฒนำสมำชิกสหกรณ์ให้สำมำรถผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย และตระหนักถึงผลกระทบ ที่มีผลต่อ
สุขภำพของประชำชนทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

(๒.๒) สถานภาพโครงการ 

       โครงกำรเดิม   โครงกำรใหม่

(๒.๓) ประเภทโครงการ 

 พัฒนำ  ด ำเนินกำรปกติ 
 (๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑  ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔  สิ้นสุดปี  ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
 (๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 
         สมำชิกสหกรณ์ใน ๑๒ อ ำเภอ ได้แก่ โชคชัย ปักธงชัย ด่ำนขุนทด สูงเนิน หนองบุญมำก บ้ำนเหลื่อม 

ขำมทะเลสอ ขำมสะแกแสง พระทองค ำ คง โนนไทย และพิมำย 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : สมำชิกสหกรณ์ จ ำนวน ๕๐๐ คน ใน ๑๒ อ ำเภอ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : - สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง 

- ผู้บริโภคมีสุขภำพแข็งแรง ไม่มีควำมเสี่ยงเกิดโรคท่ีเกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรที่
ตกค้ำงสำรเคมี

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

  ตัวช้ีวัด 
สมำชิกสหกรณ์ ร้อยละ ๑๐ ที่ร่วมโครงกำรสำมำรถเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 

(๔.๒) ผลผลิต 
- สมำชิกสหกรณ์ จ ำนวน ๕๐๐ คน ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย
- สหกรณ์ยกระดับสหกรณ์ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและเชื่อมโยงตลำด

(๔.๓) ผลลัพธ์: 
- สมาชิกสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปลูกพืชผัก โดยตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพของผู้บริโภค
- สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายพืชผักปลอดภัย
- เพ่ิมมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร
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(๔.๔) ผลกระทบ: 
เชิงบวก : - ประชำชนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้บริโภคพืชผักปลอดภัย มีควำมมั่นคงด้ำนอำหำร 

- สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและเชื่อมโยงตลำด
  เชิงลบ :  - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรผลิตพืชผักของสมำชิกจำกท่ีเดิมเคยท ำอยู่อำจต้องใช้เวลำ 

เพ่ือฟ้ืนฟูสภำพดินให้มีควำมเหมำะสมกับปลูกพืชปลอดภัย และกำรไม่ตระหนักรู้ถึง 
ผลกระทบต่อสุขภำพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

 (๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย   
ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๔ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕ 

๑. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกสหกรณ์ให้สำมำรถ 
    ปลูกพืชผักปลอดภัยจำกสำรเคมี 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 



(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 

(๗) วงเงินของโครงการ  จ ำนวน  ๔๐๒,๖๔๐ บำท 
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

         อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรแล้ว 
   แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
   ตำมกฎหมำย 

         อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน 

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
ไม่มี

หน้า ๔๒๐



(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
เครื่องมือด ำเนินกำร  มีควำมพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที

 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม

บุคลำกรมีประสบกำรณ์  มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ

(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ
ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 จัดท ำแผนงำนเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรและน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์     

เพ่ือแนะน ำส่งเสริม หรือปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีเกิดปัญหำ     

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
กำรไม่ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภำพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
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งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
กลุม่จังหวดั/จังหวดั : นครราชสีมา 402,640             

แผนงาน พัฒนานวัตกรรมการเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมการพัฒนาที่ยั่งยนื (Food Valley)
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอตุสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กจิกรรมหลัก : การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอนิทรียแ์ละอาหารปลอดภัย
กจิกรรมยอ่ย : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
 (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 14,040  เป้าหมายสหกรณ์ 13 แห่ง ๆ ละ 3 วัน 3 คน วันละ 120 บาท
 (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 15,600  เป้าหมายสหกรณ์ 13 แห่ง ๆ ละ 2 วัน 1 คน วันละ 600 บาท
 (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
 (๑) ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 120,000  สมาชิก 500 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 120 บาท

 (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
- อาหารกลางวัน 120,000  อาหารเทีย่ง 500 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 120 บาท

- อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 70,000  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 500 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงผู้ปฏิบัติงาน 13,000  น้ ามันเชือ้เพลิง 13 แห่ง ๆ ละ 1,000 บาท (เหมาจ่าย)

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ
 (๙) วัสดุสนามและการฝึก 50,000  อุปกรณ์ 500 คน ๆ ละ 100 บาท

 (๑๐) วัสดุการศึกษา
 (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา
 (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
 (๑๓) วัสดุอาหาร
 (๑๔) วัสดุการเกษตร
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
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แบบฟอร์มขอ้มูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ......

ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลัก : พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านเกษตรอาหาร และอ่ืน ๆ     วงเงิน บาท
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผลิตภัณฑ์ชมุชน
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนานวัตกรรมการลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชงินิเวศ
แผนงาน พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Food Valley
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกังสดาล  สวัสดิ์ชยั ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ติดต่อ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒
        (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ แผนพฒันาภาค แผนพฒันาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
พฒันาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์ GI

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมากที่สุด

        (๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงการ
             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

       เพื่อพฒันาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์ GI

 โครงการเดิม R โครงการใหม่

 พฒันา R ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....1.........ปี   เร่ิมต้นปี 2564        ส้ินสุดปี 2565
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด าเนินการ เชน่ อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

 พื้นที่ส่ิงบ่งชี้ทางภมูิศาสตร์ 12 อ าเภอ ( อ าเภอโนนสูง โนนไทย ประทาย โนนแดง เมืองยาง ล าทะเมนชัย 
       คง พมิาย ชุมพวง ห้วยแถลง จักราช และ เฉลิมพระเกียรติ)

        (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ ่และผู้ประกอบการ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3200 ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ ่และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

8,777,720

       จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดด้านเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์อาหาร สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยั่งยืนในการพฒันาพื้นที่
ภาคการเกษตร ประกอบกับแนวทางการพฒันาจังหวัดนครราชสีมาพฒันาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพื้นที่ เช่นข้าวหอมมะลิ
ทุ่งสัมฤทธิ์ (GI) เล้ียงโคเนื้อ (โคราช วากิว) ไม้ผล พชืเศรษฐกิจทางเลือก ศูนย์กลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์

       ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภณัฑ์ชุมชนและผลิตภณัฑ์ส่ิงบ่งชี้ทางภมูิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ 
สินค้า GI : จะเปรียบเสมือนแบรนด์ชุมชน จะเป็นการยืนยันและรับประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานการผลิต
และแหล่งที่มาได้อย่างแท้จริง แต่พบว่าผู้ผลิตยังขาดการพฒันาและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรโดยมีแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรและผู้มีรายได้น้อย โดยการพฒันาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)
 มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน การสร้าง
ความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้ทางภมูิศาสตร์ (GI) และความต่อเนื่องของการพฒันาผู้ประกอบการ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการพฒันาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์ชุมชนและผลิตภณัฑ์ GI       

หน้า ๔๒๓



         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
 ตัวชี้วัด 

1. เกษตรกรร้อยละ 95 ผ่านการพฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์ GI
2. เกษตรกรร้อยละ 85 มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการพฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์ GI

             (๔.๒) ผลผลิต 
เกษตรกรได้รับการพฒันาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์ GI 

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :
๑. เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้มาพฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชนได้ 

๒. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากการแปรรูป 

๓. เกิดการสร้างเครือข่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนและผลิตภณัฑ์ GI

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : เกษตรกรและผู้ผลิตของจังหวัดนครราชสีมาเพื่มศักยภาพในการแข็งขัน

 เชงิลบ : ไม่มี……………………………………………………………………………………....

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพนัธ์และรับสมัคร P

2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร P

3. ศึกษาดูงานการผลิต แปรรูป การตลาด P

3.ถอดองค์ความรู้จาการพฒันาศักยภาพ P

4.ประเมินผลการด าเนินโครงการ P

        (๖) วิธีการด าเนินงาน R ด าเนินการเอง  จ้างเหมา

         (๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 11,805,560 บาท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมย่อย

หน ้า ๔๒๔



           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ
R ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช)้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช)้ ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ R ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ R มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พจิารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
 ส่งเสริมการแปรรูปและพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อเป็นที่สนใจของผู้บริโภค

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และ
อุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Food Valley 8,777,720            
ผลผลิต : 

๑. งบด าเนินงาน 8,777,720            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 460,800 

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

  (๓) ค่าเช่าบ้าน
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 460,800 

153,600 
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 307,200 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 7,882,920            

  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 61,440 
30,720 

30,720 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ

ค าชี้แจง

กิจกรรมหลัก : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภยั Food Vlley
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิภณัฑ์GI

- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ 32 รุ่นๆ ละ จ านวน 2  คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท จ านวน 32
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ดูงาน) จ านวน 4  คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท จ านวน 32 รุ่น

- เบี้ยเล้ียง จนท.อ าเภอ จ านวน 64 คนๆ ละ 2  วันๆ ละ 240 บาท

- เบี้ยเล้ียง จนท.จังหวัด จ านวน 64 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท

หน้า ๔๒๖



งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชี้แจง

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,932,800            

1,280,000             

640,000 

12,800 

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,888,680            
5,280 
3,080 

307,200 
179,200 

1,612,800             
376,320 
806,400 

2,016,000             

96,000 

307,200 

179,200 

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 434,000 

  (๑)  วัสดุส านักงาน 424,000 
384,000 

20,000 - ค่าวัสดุส านักงานในการด าเนินโครงการฯ

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 

  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

-ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่เกิน 40 ที่นั่ง จ านวน 32  คันๆ ละ 1 รุ่น ละ 2 วันๆ ละ 20,000  บาท

- จ้างเหมาจัดท าคู่มือ เอกสารประกอบการฝึกอบรม 2560 เล่ม

- จ้างเหมาจัดท าแบบประเมินความรู้ ก่อน - หลัง 2560  คน (จ านวน 5120 ชุด )

- ค่าอาหารกลางประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ จ านวน 44  คน ๆ ละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ จ านวน 44  คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางส าหรับเกษตรกร จ านวน 2560  คน ๆ ละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท (อบรมในพื้นที่)
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเกษตรกร จ านวน 2560  คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (อบรมใน
- ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร (นอกที่พัก) จ านวน 2688 คน ๆ 4  มื้อๆ ละ 150 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเกษตรกร จ านวน 2688 คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารส าหรับเกษตรกร (ที่พัก) จ านวน 2688  คน ๆ 1 มื้อๆ ละ 300 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าที่พักส าหรับเกษตรกร จ านวน 2688  คนๆละ 750 บาท จ านวน 1 คืน

- ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 3 จุดๆ ละ 32  รุ่นๆ ละ 1000 บาท

- ค่าวัสดุอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน 2560 คนๆ ละ 150  บาท

- ติดตามประสานงานการด าเนินโครงการฯ

- ค่าอาหารกลางส าหรับเกษตรกร จ านวน 2560 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท ( ถอดบทเรียน )

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเกษตรกร จ านวน 2560  คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (อบรมใน
พื้นที)่

หน้า ๔๒๗



งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชี้แจง

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 
10,000 

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์

  (๖) วัสดุก่อสร้าง

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วัสดุการศึกษา

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วัสดุอาหาร

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ

หน้า ๔๒๘



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่นๆ  
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดนครราชสีมา 
วงเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการ
ขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน 
๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สังคมคณุภาพสูง 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน     1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

    ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าปลอดภัย และอตุสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley) 
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
หน่วยสนับสนุน :  
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ปริญญา นอ้ยสา    
ต าแหน่ง : อาจารย์  
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
หมายเลขโทรศัพท์  0๖๑-๖๒๖๖๓๙๐ 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ความการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดด้านเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 

อาหาร และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปีที่เป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาต่อยอดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับเป้าหมาย
ระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ภาคการเกษตร ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจฐานรากมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตามโครงการไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่
ประชากรท้องถิ่น  

ปัจจุบันเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการริเริมการปลูกและท าธุรกิจสมุนไพร แต่ยังไม่มีการเชื่ อมโยง
และพัฒนาเป็นรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จะสามารถช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู ้ประกอบการจากฐานล่างถึง
ระดับบน ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพาภายในกลุ่มคลัสเตอร์ของตนเอง ในการพัฒนาจะเน้น การน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาเป็นหลักการในการปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า  เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ 
สามารถด าเนินธุรกิจและแข่งขันได้ทั้ งในระดับประเทศและต่างประเทศได้ เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในเมืองที่น าร่องในการ
ขับเคลื่อนสมุนไพร (Herbal City) ของประเทศไทยตามแผนแม่บทชาติฯ 

โครงการนี้จึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดนครราชสีมา จะสามารถช่วยผลักดันด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก  สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

หน ้า ๔๒๙



(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การเช่ือมโยงเครือข่ายสมุนไพรโคราช ตั้งแต่การปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถด าเนินธุรกิจและแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างปร ะเทศได้ เพื่อให้
จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในเมืองที่น าร่องในการขับเคลื่อนสมุนไพร (Herbal City) ของประเทศไทยตามแผนแม่บทชาติฯ 

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมากที่สุด 

 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรโคราช  
๒. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๓. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร 
๔. เพื่อแปรรูปสมุนไพร และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
๕. เพื่อประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ        1       ปี   เริ่มต้นปี ..๑ ต.ค ๖4. สิ้นสุดปี .....๓๐ ก.ย ๖5... 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    จังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรายย่อย/กลุ่มวิสาหกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม/ผู้ประกอบการ/ บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรรายย่อย/กลุ่มวิสาหกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม/ผู้ประกอบการ/ บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ปี ๒๕๖๕ 

๑. การพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรโคราช ๑ 
๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓๐ 
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร ๑๐ 
๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร ๑๕ 
๕. พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่า ๒ 
๕. ประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช ๑ 

(๔.๒) ผลผลิต 
๑. เครือข่ายสมุนไพรโคราช จ านวน ๑ เครือข่าย 
๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๓๐ ราย 
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร จ านวน ๑๐ ราย 
๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร จ านวน ๑๐ ราย 
๕. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่า จ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์ 
๖. ห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช จ านวน ๑ ช้ินงาน 

หน้า ๔๓๐



(๔.๓) ผลลัพธ์ 
๑. เครือข่ายสมุนไพรโคราช  
๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร  
๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร  
๕. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่า  
๖. รายงานห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช  

(๔.๔) ผลกระทบ : 
        เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายสมุนไพรโคราช ตั้งแต่การปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า  เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถด าเนินธุรกิจและแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้  เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมา
เป็นหนึ่งในเมืองที่น าร่องในการขับเคลื่อนสมุนไพร (Herbal City) ของประเทศไทยตามแผนแม่บทชาติฯ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64 
๑. การพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรโคราช    

๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้
ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกร     

๓. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ผู้ประกอบการสมุนไพร 

 

๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร  

๕. พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่า  

๖. ประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช    

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง จ้างเหมา 
(๗) วงเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

หน้า ๔๓๑



(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มีการพัฒนาต่อด้านเครือข่าย
และช่องทางการตลาด การยกระดับมาตรฐานการปลูกสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 (๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 

หน้า ๔๓๒



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมย่อย : พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเครือขา่ยสมุนไพรจังหวัดนครราชสีมา

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 42,000         (๑)  ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน 

84,000         (2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x 5 คน
84,000         (3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน

6,400           (4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 1 คร้ัง x 10 คน
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจัดอบรม  จ านวนผู้เขา้ร่วม 100 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จ านวน 2 ครั้ง
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 18,000         (๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๕ คัน x 2 วัน
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 31,200         (2) ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท x ๑๓๐ คน x 2 วัน

26,000         (3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๑๓๐ คน x 4 มือ้
20,000         (4) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ๒0,000 x 1 คร้ัง

100,000       (5) ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 10 คน x 2 คร้ัง
189,700       (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คู่มือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๙๔๘๕๐ x 2 คร้ัง

20,000         (8) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 10000 บาท x 2 คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

  (๑)  วัสดุส านักงาน 60,000         (1) ค่าวัสดุส านักงาน ๓0,000 บาท X 2 คร้ัง

  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 40,000         (2) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๒0,000 บาท x 2 คร้ัง

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000           (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 6 ป้าย

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000         (3) ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์5000  x 2 คร้ัง

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 1 734,300      

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

            ๒. พฒันานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าปลอดภยั และอุตสาหกรรมสู่การพฒันาทีย่ัง่ยืน (Food Valley)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพฒันาทีย่ัง่ยืน

ชือ่โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านเกษตรอาหาร และอ่ืน ๆ

กิจกรรมย่อยที่ 1การพัฒนาเครือขา่ยสมุนไพรโคราช

หน้า ๔๓๓



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 63,000         (๑)  ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 3 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน 

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 100,800       (2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 3วัน x 1 คร้ัง x 4 คน

126,000       (3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 3 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน

9,600           (4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 3 วัน x 1 คร้ัง x 10 คน

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจัดอบรม  จ านวนผู้เขา้ร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จ านวน 1 ครั้ง

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 16,200         (๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คัน x 3 วัน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,200         (2) ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท x ๕5 คน x 3 วัน

16,500         (3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 6 มือ้

20,000         (4) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ๒0,000

100,000       (5) ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 10 คน

189,700       (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คู่มือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00

100,000       (8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงสาธิตการปลูกพชืสมุนไพร 20,000 บาท 5 แปลง

72,000         (9) ค่าใช้จ่ายในดูแลแปลงปลงพชืสมุนไพร เช่น รดน้ า ใส่ปุย๋ ก าจัดวัชพชื 12,000 บาท x 6 เดือน

150,000       (10) ค่าจ้างเหมาวิเคราะหส์รรพคุณของสมุนไพร 1๕0000

30,000         (11) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 15000 บาท x 2 คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

  (๑)  วัสดุส านักงาน 30,000         (1) ค่าวัสดุส านักงาน ๓0,000 บาท X 1 คร้ัง

  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000         (2) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๒0,000 บาท x 1 คร้ัง

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000           (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย

(4) วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000         (4) ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์5000 x 2 คร้ัง

(5) วัสดุทางการเกษตร 195,500       (5) วัสดุทางการเกษตร ค่าเมล็ดพนัธุ ์ปุย๋ ยาก าจัดศัตรูพชื จอบ เสียม อืน่ๆ

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 2 1,263,500    

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ

กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกร

กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร

หน้า ๔๓๔



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 42,000         (๑)  ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน 

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 67,200         (2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x 4 คน

84,000         (3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน

6,400           (4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 10 คน

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจัดอบรม  จ านวนผู้เขา้ร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จ านวน 1 ครั้ง

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,800         (๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คันx 2 วัน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,200         (2) ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท x ๕5 คนx 2 วัน

11,000         (3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 4 มือ้

20,000         (4) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ๒0,000

50,000         (5) ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท  5 คน

189,700       (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คู่มือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00

100,000       (8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงสาธิตการปลูกพชืสมุนไพร 20,000 บาท 5 แปลง

72,000         (9) ค่าใช้จ่ายในดูแลแปลงปลงพชืสมุนไพร เช่น รดน้ า ใส่ปุย๋ ก าจัดวัชพชื 12,000 บาท x 6 เดือน

100,000       (10) ค่าจ้างเหมาวิเคราะหส์รรพคุณของสมุนไพร 100000

30,000         (11) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 1๕000 บาท x 2 คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

  (๑)  วัสดุส านักงาน 30,000         (1) ค่าวัสดุส านักงาน ๓0,000 บาท X 1 คร้ัง

  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000         (2) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๒0,000 บาท x 1 คร้ัง

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000           (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย

(4) วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000         (4) ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์5000 x 2 คร้ัง

(5) วัสดุทางการเกษตร 195,500       (5) วัสดุทางการเกษตร ค่าเมล็ดพนัธุ ์ปุย๋ ยาก าจัดศัตรูพชื จอบ เสียม อืน่ๆ

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 3 1,052,800    

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,000         (๑)  ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 1 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน 

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 33,600         (2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 1 วัน x 1 คร้ัง x 4 คน

42,000         (3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 1 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน

กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมแปรรูปสมุนไพร 

หน้า ๔๓๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

3,200           (4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 1 วัน x 10 คน

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจัดอบรม  จ านวนผู้เขา้ร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จ านวน 1 ครั้ง

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 5,400           (๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คัน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,600           (2) ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท x ๕5 คน

5,500           (3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 2 มือ้

20,000         (4) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ๒0,000

50,000         (5) ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 5 คน

189,700       (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คู่มือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00

150,000       (8) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภณัฑ์ ๑๕๐๐๐๐

24,000         (9) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพนัธ์ 1๒000 บาท x 2 คน

30,000         (10) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 1๕000 บาท x 2 คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

  (๑)  วัสดุส านักงาน 30,000         (1) ค่าวัสดุส านักงาน ๓0,000 บาท X 1 คร้ัง

  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000         (2) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๒0,000 บาท x 1 คร้ัง

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000           (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000         (3) ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์5000 x 2 คร้ัง

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 4 642,000      

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 42,000         (๑)  ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน 

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 67,200         (2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x 4 คน

84,000         (3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน

6,400           (4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 10 คน

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจัดอบรม  จ านวนผู้เขา้ร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จ านวน 1 ครั้ง

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,800         (๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คัน x 2 วัน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,200         (2) ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท x ๕5 คนx 2 วัน

11,000         (3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 4 มือ้

กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

หน้า ๔๓๖



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

20,000         (4) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ๒0,000

50,000         (5) ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 5 คน

189,700       (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คู่มือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00

150,000       (8) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภณัฑ์ ๑๕0000

20,000         (9) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 10000 บาท x 2 คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

  (๑)  วัสดุส านักงาน 30,000         (1) ค่าวัสดุส านักงาน ๓0,000 บาท X 1 คร้ัง

  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000         (2) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๒0,000 บาท x 1 คร้ัง

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000           (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000         (3) ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์5000 x 2 คร้ัง

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 5 725,300      

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 42,000         (๑)  ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน 

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 67,200         (2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)  เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x 4 คน

84,000         (3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 คร้ัง x  5 คน

3,200           (4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 10 คน

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ค่าด าเนินการจัดอบรม  จ านวนผู้เขา้ร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จ านวน 1 ครั้ง

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,800         (๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คันx 2 วัน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,200         (2) ค่าอาหารกลางวัน  120 บาท x ๕5 คนx 2 วัน

11,000         (3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 4 มือ้

20,000         (4) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ๒0,000

50,000         (5) ค่าเดินทางวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 5 คน

189,700       (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คู่มือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00

30,000         (8) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 1๕000 บาท x 2 คน

500,000       (๙) ค่าจ้างเหมาการวิเคราะห ์และประเมินหว่งโซ่มูลค่าของสมุนไพร

กิจกรรมย่อยที่ 6ประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช

หน้า ๔๓๗



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

  (๑)  วัสดุส านักงาน 30,000         (1) ค่าวัสดุส านักงาน ๓0,000 บาท X 1 คร้ัง

  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000         (2) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๒0,000 บาท x 1 คร้ัง

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000           (3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000         (3) ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์5000 x 2 คร้ัง

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 6 1,082,100    

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 1+2+3+4+5+6 5,500,000 

หน้า ๔๓๘



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอาหารปลอดภัย (Food Valley) 
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่น ๆ 
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาจุดเช่ือมต่อการผลิต การแปรรูป การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา 
วงเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การวิจัย / พัฒนา และการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตการเกษตร / มีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาสถาบันเกษตรกร 

ภาคการเกษตร : เป็นเลิศด้าน/เข้มแข็ง (ฟื้นฟูทรัพยากร)/ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร/พัฒนาการเป็น Bio-base 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มปรับสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน พัฒนาความรู้และทักษะเกษตรกร เครื่องมือเครื่องจักร 
โครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการสร้างนวัตกรรมและท า Zoning เพื่อเพ่ิม productivity 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สังคมคณุภาพสูง 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสรมิการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และ
เสรมิสร้างกระบวนการจัดการความรู้สูเ่กษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรทีส่ามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์   ต าแหน่ง : อาจารย์  สถานที่ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลติภณัฑ์ทางการเกษตร
ครบวงจรตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์  085-7695754 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
จังหวัดนครราชสีมาได้มีการพัฒนาจุดเช่ือมต่อการผลิต การตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา มา

อย่างต่อเนื่อง ตามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองเกษตรกรรม
ยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานที่
สูงขึ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาจุดเช่ือมต่อการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เป็นเป้าหมายที่ส าคัญของห่วงโซ่การพัฒนากลางทาง
และปลายทาง ผลลัพธ์การด าเนินงานจะช่วยรักษาความสมดุลของพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตผลเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเป็น จังหวัด
ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรยี์ ๔.๐ ส่งเสริมให้เกิด Bio-hotels Bio-restaurants Organic storesหรือ Organic outlets และระบบ 
Community Supported Agriculture (CSA) เพื่อให้เกิดเครือข่ายการผลิต การตลาดที่เข้มแข็ง สนับสนุนท้ังตลาดในท้องถิ่น ตลาดในประเทศ
และตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างครบวงจรมีแนวทางการพัฒนามุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตร การพัฒนาต่อยอดภาคการผลติไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับโครงการสร้างให้ภาค
บริการมีสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สอดคล้อง
กับภาคการผลิต และการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มารองรับเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและการอ านวยความสะดวกทางการค้าสอดรับการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
และกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น โดยภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการสร้าง
บรรยากาศการลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปีที่เป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาต่อยอดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : สินค้าภาคการเกษตรยังมีช่องว่างของการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า 
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ความเร่งด่วน : สถานการณ์ราคาตกต่ าของผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด มีเป็นจ านวนมาก เกิดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
ประชากรภาคการเกษตร และปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะ ทรัพยากรดิน และน้ า  จ าเป็นต้องเร่งสนับสนุนความ
ร่วมมือในรูปแบบประชารัฐระหว่าง สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดได้ 
ผู้ประกอบการและภาคเอกชน ในการสร้างเครือข่ายการผลิต การรวบรวม การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรประณีตเน้นเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ต่อไป 

 (๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑. เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย
อาศัยการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และจากเครือข่ายต่างๆสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๒. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่การพัฒนาใน
อุตสาหกรรม ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมทั้งในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง 

๓. เพื่อสร้างรูปแบบการน านวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตรเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมาให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และเป็นฐานการผลิตแหล่งอาหารที่ส าคัญ 

        ๔.เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบมาตรฐานมาตรฐานอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS) 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์   

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ        1       ปี   เริ่มต้นปี ..๑ ต.ค ๖๔. สิ้นสุดปี .....๓๐ ก.ย ๖๕... 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    จังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/ทหาร/บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, หน่วยงานภาครัฐเช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชน หอการค้า ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา บริษัทประชารัฐใน
พื้นที ่กองทัพภาคที่ ๒ และกลุ่มมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี 

๒๕๖๖ 
๑.เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard : 
KOS)  

๖๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ 

๒.เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนครราชสีมา 
(Korat Organic Standard : KOS) 

๒๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ 

๓.การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์KOSสู่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตร
อินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา 

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ 

๔.เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/ทหาร/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรม
เสริมความรู้และปฏิบัติการเพื่อการน าไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อ 

๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ 
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(๔.๒) ผลผลิต 
๑.เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา 

(Korat Organic Standard : KOS)จ านวน ๘๐๐ คน 
๒.เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา  (Korat Organic Standard : KOS) จ านวน 

๔๐๐ คน 
๓. การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยอาศัยการใช้

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/ทหาร/บุคคลทั่วไปฯลฯ จ านวน ๘๐๐ คนได้รับการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติการเพื่อ
การน าไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
        ๔.การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์OSสู่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรยี์จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๐ ราย/๓๐ 

ประเภทสินค้า 
(๔.๓) ผลลัพธ ์
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสรา้งโอกาสในการต่อยอดเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา ผ่านเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาควิชาการกับผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ภายใต้หลักคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  โดยจะต้องสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การสร้างโอกาสในการขยายผลเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากวตัถุดิบทางการเกษตรอินทรียต์่อไป 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เกิดการยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 6๔ ม.ค. - มี.ค. 6๕ เม.ย.-มิ.ย. 6๕ ก.ค. - ก.ย. 6๕ 
๑.เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
นครราชสมีา (Korat Organic Standard : 
KOS) 







๒.เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา 
(Korat Organic Standard : KOS) 




 

๓.การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์OS
สู่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์
จังหวัดนครราชสีมา 

   

๔.การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการ
ผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยอาศัย
กา ร ใ ช้ อ งค์ ค ว าม รู้ ด้ า น วิ ทย าศ าสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม นวัตกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/
ทหาร/บุคคลทั่วไปฯลฯ 

   

หน้า ๔๔๑



(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

 (๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

หน้า ๔๔๒



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน : การพัฒนาจุดเชือ่มต่อการผลิต การแปรรูป 
การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา 5,400,000  
ผลผลิต : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

๑. งบด าเนินงาน 5,400,000     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 604,800 
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

  (๓) ค่าเช่าบ้าน

  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 604,800 

268,800           

336,000           

กิจกรรมหลัก : การสร้างมูลค่าเพ่ิม และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : การพัฒนาจุดเชือ่มต่อการผลิต การแปรรูป การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

 ๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)

- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ
จ านวน 4 คนๆละ 1๔ ชัว่โมงๆละ 600 บาท จ านวน 8 รุ่น

๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ
จ านวน 4 คนๆละ ๑๔ ชั่วโมงๆละ 600 บาท จ านวน 10 รุ่ น

หน้า ๔๔๓



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,677,000     

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,597,000     

500,000           

500,000           

400,000           

400,000           

400,000           

 - ค่าจ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พืน้ฐานจังหวัดนครราชสีมา(Korat

๑.๒ เกษตรกรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic 
Standard : KOS)

 Organic Standard : KOS) จ านวน ๑ ฐานข้อมูล เป็นเงิน 500,000 บาท
๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

- ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพือ่ศูนย์กลางในการพัฒนาเพือ่ขอรับรองมาตรฐานที่เกีย่วข้องกับการผลิต การแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ ศูนย์เรียนรู้ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์OSสูธุ่รกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา

-ค่าจ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จ านวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

 ๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)

-ค่าจ้างเหมาพัฒนายกระดับการเชือ่มต่อกลุ่มเกษตร สู่การค้าเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคธุรกิจ

๑.๒ เกษตรกรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic 
Standard : KOS)

-ค่าจ้างเหมาการสร้างรูปแบบการน านวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตรเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของ
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาให้ มีความเป็ นอยู่ ทีดีขึ้น และเป็ นฐานการผลิตแหล่ งอาหารที่ส าคัญ

หน้า ๔๔๔



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

397,000           

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,080,000     

320,000           

112,000           

480,000           

168,000           

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,118,200     
  (๑)  วัสดุส านักงาน 329,200 

 ๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)

๑.๓ การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์OSสูธุ่รกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมาตลอดห่วงโซ่
คุณค่า (value chain)

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 8 รุ่น ๆ ละ 1๐๐ คน ๆ ละ ๒ วันๆละ ๒๐๐ บาท
(อาหารกลางวัน)

 ๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆละ 2
มือ้ๆละ 35 บาท

๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 10 รุ่น ๆ ละ 12๐ คน ๆ ละ ๒ วันๆละ ๒๐๐ บาท
(อาหารกลางวัน)

๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 10 รุ่น ๆ ละ 12๐ คนๆ ละ ๒ วันๆละ 2
มือ้ๆละ 35 บาท

 ๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)

หน ้า ๔๔๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

96,000             

233,200           233,200   - ค่าวัสดุส านักงานในการถอดองค์ความรู้ ค่าวัสดุในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ด าเนินการ
อบรม

50,000 ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม. น้ าเงิน (แพ็ค50ด้าม จ านวน ๒๕๐ แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท)

18,000 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค 12 ด้าม จ านวน ๑๐๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน 
๑๘,๐๐๐ บาท)

10,000 อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐0๐ บาท จ านวน 1๐
 ชุด เป็นเงิน 10,๐๐๐ บาท

29,370 ตลับหมึกโทนเนอร์ ด า Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙37 บาท จ านวน 1๐ ตลับ เป็นเงิน 
29,37๐ บาท

19,580 หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,958 บาท จ านวน ๑0 ชุด เป็นเงิน 19,580 บาท

81,000 กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จ านวน ๑๕๐ แพ็ค เป็นเงิน 
๘๑,๐๐๐ บาท

6,000 เทปใส แกน 1 นิ้ว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๓๐ แพ็ค เป็นเงิน
 ๖,๐๐๐ บาท

5,250 กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จ านวน ๕๐ แท่ง เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท
5,000 กรรไกร 10 นิ้ว อันละ ๑๒๕ บาท จ านวน ๔๐ อัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
4,000 MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จ านวน ๒๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
3,500 ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จ านวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ 

บาท

1,500 แผ่นรองตัด A4  จ านวน ๕ อันๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท

  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

- ค่าวัสดุในการฝึกอบรมส าหรับเกษตรกร จ านวน ๘๐๐ ชุดๆ ละ ๑๒๐ บาท

๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

หน้า ๔๔๖



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 450,000 

450,000           450,000   - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ
250,000   ต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการส่งเสริมเกษตรกรในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

จ านวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๕๐๐ กล่องๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
200,000   ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ชุดโครงการการสร้างมูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัด

นครราชสีมาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์

  (๖) วัสดุก่อสร้าง

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วัสดุการศึกษา

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วัสดุอาหาร

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 339,000 

339,000           339,000   - ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟ้า 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 

๑.๓ การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์OSสูธุ่รกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา

 ๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขัน้พ้ืนฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)

หน้า ๔๔๗



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป

๓. งบเงินอุดหนุน -?? 
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป

 ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป : 
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..

๔. งบรายจ่ายอ่ืน

๔.๑ ........................................................................

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลีย่ทุกรายการ

หน้า ๔๔๘



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงกำร  โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
วงเงิน  866,9๐๐ บำท (แปดแสนหกหม่ืนหกพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์   ต ำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
สถำนที่ติดต่อ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ ๐44-255730 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายคือการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็น ประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครั ว ชุมชน และสังคมให้นาน
ที่สุด จากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชนสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลได้ให้ความส าคัญใน
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงได้ก าหนดนโยบาย  ในการบริหารราชการแผ่นดินด้านสังคม 
เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้างโอกาส     การเข้าถึงบริการของรัฐ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ” และผลักดันให้เกดิ     การขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจให้มีรายได้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่สร้างเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรี ตลอดจนการเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงการน าพลังความสามารถของผู้สูงอายุเข้ามาเป็นฐานในการด าเนินการและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และการด าเนินการส่งเสริมให้ชมรม
ผู้สูงอายุด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็งมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน และส่วน
ร่วมในการชักชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและมีจ านวนเ พ่ิม
มากขึ้นทุกปี 

หน้า ๔๔๙



(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : 

    (ที่มา : ข้อมูลระบบสถติิทางการทะเบยีน, ๒๕๖๑) 

จากข้อมูลสถิติประชากรของจังหวัดนครราชสีมา ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) พบว่า ข้อมูล
ประชากรผู้สูงอายุ มีสัดส่วนในอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มของ
จ านวนประชากรของผู้สูงอายุที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในรูปแบบการรวมกลุ่ม ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  

จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนภายใต้การด าเนินงานของสาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน ๒,๖๘๘ ชมรม (ข้อมูลทะเบียนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) และพบปัญหาด้านการบริหารจัดการขอเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้สาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็    พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุจ านวนมาก โดยมีการจัดตั้งทั้งในระดบัอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อดีในการ
เข้าถึงเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน แต่หลายๆ ชมรมยังขาดความรู้ความใจในด้านการบริหาร
จัดการชมรม จึงไม่เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สู งอายุ การจัดท าทะเบียน
สมาชิก การจัดท าบัญชีการเงิน การแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรม และขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ลักษณะเครือข่าย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของมูลนิธิ มสผส. ได้ศึกษาถึงกลไกการขับเคลื่อน
ชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ชมรมผู้สูงอายุบริหารจัดการใน
รูปแบบคณะกรรมการ มีการประสานงานกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ร้อยละ 70.2 และมีชมรมผู้สูงอายุไม่ถึง
ครึ่งที่เชื่อมประสานกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยฯ ทั้งนี้ ชมรมผู้สูงอายุใช้กลไกการเชื่อมประสานระหว่าง
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ ในลักษณะเครือข่าย 
โดยเครือข่ายภายในประกอบด้วย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรม
ผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากการมีรูปแบบการเชื่อมประสานแบบสั่งการตามสายบังคับบัญชา ซึ่งท าให้กลไก
การเชื่อมประสานไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนน าไปสู่
การเชื่อมประสานเครือข่ายภายนอก ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สถาบันการศึกษา วัด และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งเป็นการเชื่อมประสาน
แนวราบ อาศัยความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ถือเป็น
การหนุนเสริมให้การขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ที่มา : “กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ    
ในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ”, มูลนิธิ มสผส., ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนผู้สูงอาย ุ

(คน) 
คิดเป็นรอ้ยละ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 2,627,879 409,991 ๑๕.๖๐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 2,635,310 427,278 ๑๖.๒๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 2,641,715 441,028 ๑๖.๖๙ 

หน้า ๔๕๐



จากความส าคัญดังกล่าวในข้างต้น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ได้เ ข้าใจถึงการบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

           ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วนมาก 

 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร  

 ๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
๒.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมคีณุภาพ 
๒.๒ เพ่ือให้พัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ 
๒.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในจังหวดันครราชสีมา 

๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

๒.๓) ประเภทของโครงกำร 

 พัฒนา ด าเนินการปกติ 

๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร..........๑...........ป ี  เริ่มต้นปี  พ.ศ. ๒564     ส้ินสุดปี   พ.ศ. ๒565 

๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น)   
       พ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-แกนน าชมรมผู้สงูอายุ จ านวน 32 อ าเภอ ๆละ 3 คน รวมเป็น 96 คน
-คณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสมีา จ านวน 12 คน
-เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดันครราชสีมา วิทยากร

     จ านวน 12 คน 

 (๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 

๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด  ผู้สูงอายุเกิดการขบัเคลื่อนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอาย ุ

๔.๒) ผลผลิต 
       กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ร้อยละ 80 

๔.๓) ผลลัพธ์ 
  4.3.1  คณะกรรมการชมรมผู้สงูอายุได้รบัการพัฒนาศกัยภาพ 
4.3.2  ผู้สงูอายุ มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขั้นตอนการบรหิารงานของชมรมผู้สูงอายุ 
4.3.3  คณะกรรมการ และผู้สูงอายุ มกีารขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สงูอายุ และสามารถจดัท า  

    แผนการด าเนินงานของชมรมผู้สงูอายุ 

หน้า ๔๕๑



(๔.๔) ผลกระทบ : 

ส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุด าเนินงานได้อย่างเขม้แข็งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สูงสังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ และเกดิการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(ระบุเป็นรายกิจกรรม) 

จ านวน 
หนว่ยนับ 

วงเงนิ 
(บาท) 

ห้วงระยะเวลา 
ด าเนินการ (ไตรมาศ) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. การประชุมเชงิปฏิบตัิการชมรมผู้สูงอายุจังหวดั ๑๒๐ คน 414,400 

๒. การประชุมขบัเคลือ่นการด าเนินงานระดับโซน 500 คน 217,5๐๐ 

๓. การประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงานชมรม 
 ผู้สูงอายุจงัหวัด 

120 คน ๒35,0๐๐ 


 รวม ๗๔๐ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 866,900 

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงกำร จ านวน   840,900บาท (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบ
รายจ่ายด้วย) โดยขอถั่วจ่ายทุกรายการ 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น    866,900บาท 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน

- ค่าใช้สอย

- ค่าวัสดุ

งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

91,800 
741,100 

34,000 

หน้า ๔๕๒



(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 
(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
/(8.2) แบบรูปราย... 

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 

........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เม่ือโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร : 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดันครราชสมีา

กิจกรรมยอ่ย : สง่เสรมิและพัฒนาการดแูลสขุภาพ การรกัษาผู้ปว่ยทกุชว่งวยั ดว้ยองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
กิจกรรมยอ่ยที ่๑ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สงูอายุ
๑. งบด าเนินงาน 866,900
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 600 (๑)  ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๖๐๐ บาท x 1ชม. 

6,000 (2) ค่าสมนาคุณวทิยากร (มใิชบ่คุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๑,2๐๐ บาท x 5 ชม.
46,800 (3) ค่าสมนาคุณวทิยากรกระบวนการ (บคุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๖๐๐ บาท x 3 ชมx26 คน.

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจดัอบรม  จ านวนผู้เขา้รว่ม 120 คน
(๑) ค่าพาหนะเดินทาง (เหมาจา่ย) 24,000 (๑) ค่าพาหนะเดินทาง 200 บาท x ๑20 คน x 1 คร้ัง
  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 150,000 (2) ค่าอาหารกลางวนั  250 บาท x ๑20 คน x 5 มือ้

30,000 (3) ค่าอาหารวา่ง ๕๐ บาท x ๑20 คน x 5 มือ้
144,000 (4) ค่าทีพ่กั 1,200บาท x 60 หอ้ง x 2  คืน

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ ค่าวสัด ุประกอบดว้ย

  (๑)  วสัดุจดักจิกรรม 3,000 (1) ค่าวสัดุจดักจิกรรม 3000  บาท X ๑ คร้ัง

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 (2) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1000 บาท × 1ปา้ย

  (๕)ค่าจง้ท าเอกสาร 9,000 (3) ค่าจา้งท าเอกสาร 75 บาท x 120 เล่ม

รวมงบประมาณกิจกรรมยอ่ยที ่1 414,400

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,000 (๑)  ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๖๐๐ บาท x  5 คร้ัง x   1 ชม 

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 6,000 (2) ค่าสมนาคุณวทิยากร (มใิชบ่คุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๑,2๐๐ บาทx 5 คร้ัง x 1 ชม.

3,600 (3) ค่าสมนาคุณวทิยากรกระบวนการ (บคุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๖๐๐ บาท x 1 ชมx6 คน.

กิจกรรมยอ่ยที ่2 การประชมุขบัเคลือ่นการด าเนินงานระดบัโซน

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

   แบบฟอร์ มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ าย (๑ ชุด : ๑ 
กิจกรรมหลัก)

แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ : รอ้ยละ 80 ของผู้เขา้รว่มประชมุเกิดการขบัเคลทอ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุ
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลกั : สง่เสรมิและพัฒนาการดแูลสขุภาพ การรกัษาผู้ปว่ยทกุชว่งวยั ดว้ยองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี

หนา้ ๔๕๔



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจดัอบรม  จ านวนผู้เขา้รว่ม 100 คน

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000 (๑) ค่าพาหนะ 200 บาท x100 คนx 5 คร้ัง

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 50,000 (2) ค่าอาหารกลางวนั  100 บาท x 100 คน x 5 วนั

17,500 (3) ค่าอาหารวา่ง 35 บาท x 100 คน x 5 มือ้

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ ค่าวสัด ุประกอบดว้ย

  (๑)  วสัดุจดักจิกรรม 16,400 (1) ค่าวสัดุจดักจิกรรม

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 (2) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1000 บาท × 1ปา้ย

  (๕)ค่าจง้ท าเอกสาร 20,000 (3) ค่าจา้งท าเอกสาร 200 บาท x 100 เล่ม

รวมงบประมาณกิจกรรมยอ่ยที ่2 217,500

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 1,800 (๑)  ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๖๐๐ บาท x 3ชม. x 1 คน 

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600 (2) ค่าสมนาคุณวทิยากร (มใิชบ่คุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๑,2๐๐ บาท x 3ชม. x 1  คน

18,000 (๑)  ค่าสมนาคุณวทิยากรดระบวนการ(บคุลากรของรัฐ)  เทา่กบั ๖๐๐ บาท x 3ชม. x 10 คน

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย ค่าด าเนินการจดัอบรม  จ านวนผู้เขา้รว่ม 120 คน

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 24,000 (๑) ค่าพาหนะ 200 บาท x 120 คน

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 90,000 (2) ค่าอาหารกลางวนั 250 บาท x 120 คน  x 3 มือ้

18,000 (3) ค่าอาหารวา่ง ๕0 บาท x 120คน x 3 มือ้

72,000 (4) ค่าทีพ่กั 1,200 บาท x 60 หอ้ง x 1 คืน

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ ค่าวสัด ุประกอบดว้ย

  (๑)  วสัดุจดักจิกรรม 3,000 (1) ค่าวสัดุจดักจิกรรม 3000  บาท X ๑ คร้ัง

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 (2) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1000 บาท × 1ปา้ย

  (๕)ค่าจง้ท าเอกสาร 3,600 (3) ค่าจา้งท าเอกสาร 30 บาท x 120 เล่ม

รวมงบประมาณกิจกรรมยอ่ยที ่3 235,000
หมายเหตุ ถวัเฉล่ียทกุรายการ

กิจกรรมยอ่ยที ่3 การประชมุทอดบทเรยีนการด าเนินงานขมรมผู้สงูอายจุงัหวดันครราชสมีา
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แบบฟอร์มขอ้มูลพ้ืนฐานโครงการของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)
ล าดบัความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  : เสริมสร้างความมัน่คงในการพฒันาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
, กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพฒันาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวยัด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี วงเงนิ 457,780 บาท

กิจกรรมยอ่ย พฒันาศักยภาพผู้น าทางสุขภาพยคุ New normal
ยทุธศาสตรช์าต ิ: ยทุธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเดน็การพัฒนาของจังหวดั : เสริมสร้างความมัน่คงในการพฒันาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
แผนงาน : ส่งเสริมและพฒันาระบบสาธารณสุข
หน่วยด าเนินการ : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้รบัผิดชอบ : …...….........…….นางผกาทิพย ์ สิงหค์ า ต าแหน่ง : ……..………..พยาบาลวชิาชีพช านาญการพเิศษ
สถานทีต่ดิตอ่ ...........................วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ............  063-2236363
        (๑)  หลักการและเหตผุล 

(๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

(๑.๒) สรปุสาระส าคัญ

สภาพปญัหา / ความตอ้งการ :

ความเรง่ดว่น : (ระบรุะดบัความจ าเปน็เรง่ดว่น)

        (๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ

             (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ  :
                       .....................................................................................................................................................................................................

2.ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการระบบสุขภาพวถิใีหม่

 โครงการเดิม x โครงการใหม่

 พฒันา x ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................ปี เร่ิมต้นปี............................. ส้ินสุดปี...........................2วนั
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบพ้ืุนทีด่ าเนินการ เชน่ อ าเภอ ต าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้)

.....................................................................................................................................................................................................อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
        (๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :……………………………………………………………………………………………………………

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชนในพืน้ทีอ่.เมืองจ.นครราชสีมา

 จากนโยบายกระทรวงธารณสุขปีงบประมาณ2564  ทีต้่องการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภมูิและอสม.  และต้องการใหป้ระชาชนสุขภาพดีวถิใีหม่
  กลุ่มผู้น าทางสุขภาพในชุมชนจงึจ าเป็นทีต้่องมีการพฒันาศักยภาพ  เพือ่ใหม้ีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชนน าไปสู่การบรลุ
เป้าหมายตามวสัิยทัศน์กระทรวงสาธารณสุขคือ  ประชาชนแขง็แรง  เศรษฐกจิแขง็แรง  ประเทศไทยแขง็แรง

       การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ โควดิ-19  ส่งผลกระทบทีย่ิ่งใหญ่ต่อภาวะสุขภาพ  เศรษฐกจิ  สังคม  และท าใหเ้กดิการ
เปล่ียนแปลงวถิรีวมทัง้แนวปฏบิัติของพฤติกรรมสุขภาพและระบบสุขภาพทัว่โลกแบบทีเ่รียกวา่ "New normal"  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา  ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาทางสุขภาพ  เล็งเป็นความส าคัญในการพฒันาศักยภาพและการปรับตัวของผู้น าสุขภาพจงึได้จดัโครงการพฒันา
ศักยภาพผู้น าทางสุขภาพยคุ New normal ขึ้น  เพือ่ใหผู้้น าทางสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพประชาชนใหเ้หมาะสมกบัวถิใีหม่ (New normal) ใหดี้
ยิ่งขึ้นตอบสนองนโยบายการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภมูิและสุขภาพดีวถิใีหม่ของกระทรวงสาธารณสุข

 ภาวะสุขภาพประชาชนถอืวา่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการดูแลจากภาครัฐ  โดยเฉพาะภาวะสุขภาพในช่วงนีท้ีย่งัมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
 2019  และการปรับตัวเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัวถิใีหม่ในการด าเนินชีวติและการดูแลสุขภาพ  ผู้น าด้านสุขภาพในชุมชนจงึเป็นกลุ่มบุคคลลทีม่ีความส าคัญ

ในอนัดับต้นๆ ทีต้่องได้รับการพฒันาศักยภาพใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสุขภาพตามแนววถิใีหม่ (New normal)  เพือ่ใหส้ามารถน าความรู้ความ
เขา้ใจไปช่วยดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อยา่งเหมาะสมถกูต้อง   เป็นการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในเชิงรุก  ลดปัญหาความ
เจบ็ป่วยและความต้องการบริการเมือ่เจบ็ป่วยลงได้  เช่น ความแออดัของผู้ป่วยทีต้่องการรักษาและลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทยแ์ละการพยาบาล
ลงได้  ส่งผลใหป้ัญหาทางเศรษฐกจิและสังคมลดลงได้เช่นกนั

1. เพือ่พฒันาศักยภาพผู้น าสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านหรือผู้น าสุขภาพชุมชนจ านวน70คน

       คณะกรรมการจดัโครงการและวทิยากรจ านวน 30 คน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
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         (๔) เปา้หมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ
             (๔.๑) เปา้หมายโครงการ

 ตวัชีว้ดั 
1. หลังการอบรม ผู้น าด้านสุขภาพ  มีความรู้ในการดูแลสุขภาพวถิใีหม่เพิม่ขึ้น
2. ผู้น าด้านสุขภาพเขา้ร่วมโครงการ  อยา่งน้อยร้อยละ80ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด

             (๔.๒) ผลผลิต 
ผู้น าด้านสุขภาพมีศักยภาพในการดูแลประชาชนในพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบเหมาะสมกบัยคุ New normal

             (๔.๓) ผลลัพธ ์:
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพทีดี่เหมาะสมกบัยคุ New normal

             (๔.๔) ผลกระทบ :

    เชงิลบ : -
         (๕) แนวทางการด าเนินงาน
         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน
ของแต่ละกจิกรรมส าคัญด้วย)

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /

2. ประชาสัมพนัธโ์ครงการและรับสมัคร /

3. ด าเนินโครงการ /

4. ประเมินผลโครงการ /

        (๖) วธิกีารด าเนินงาน x ด าเนินการเอง  จา้งเหมา

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

x โครงการไม่ใช่ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           (๙) ความพรอ้มของโครงการ

(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
x ด าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ................................................................................
x มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
 ๏ บุคลากรมีประสบการณ์ x ทัง้หมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ x มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมยอ่ย

 เชงิบวก : ผู้น าด้านสุขภาพได้รู้จกัและสร้างเครือขา่ยในการปฏบิัติงานร่วมกนั

ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 457,780บาท 

ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65
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๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ x มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วธิกีารบรหิารจัดการหรอืการดแูลบ ารงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยนืของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

         (๑๑) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา 447,780 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : ………………………………………………………..
โครงการ : เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวยั ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลย ีหรือนวตักรรม
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพผู้น าทางสุขภาพยคุ New normal
๑. งบด าเนินงาน 457,780 เตรียมงาน  - ค่าอาหารวา่งประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 2คร้ัง 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ านวน30คน  ราคา35บาท/คน  = 2x30x35 =2,100 บาท
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ค่าส่งเอกสารทางไปรษณียล์งทะเบียน  เพือ่ประสานงานประชาสัมพันธ์
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน70คน  ราคา16บาท/คน  = 70x16 =1,120 บาท
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ - ค่าส ารวจสถานทีจ่ัดงาน
  (๓) ค่าเช่าบ้าน - ค่าเช่าเหมารถ 4,000 บาท
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ - ค่าเบีย้เล้ียง 240บาทx4คน  = 960 บาท
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน - ค่าเดินทาง 300บาทx4คน  = 1,200 บาท
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ ด าเนินการ  - ค่าทีพ่ัก  1,600บาท x 50 ห้อง = 80,000 บาท
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) - ค่าเช่าเหมารถบัส 3 คัน 15,000บาทx3คันx 2วนั  = 90,000 บาท
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ - ค่าอาหารวา่ง 4 มือ้  จ านวน100คน  ราคา50บาท/คน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย = 4x100x50 =20,000 บาท
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ - ค่าอาหารทีโ่รงแรม  3 มือ้  ราคา 350บาท/มือ้/คน
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง = 350บาทx3มือ้x100คน  =105,000 บาท
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ค่าอาหารเช้าวนัเดินทาง 1มือ้  150บาทx100คน = 15,000 บาท
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง - ค่าวทิยากรกลุ่ม 600บาทx14คน x14 ชม. =117,600บาท
  (๕) ค่าเช่าทรัพยสิ์น - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม 10,000 บาท
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าล่วงเวลาของบุคลากร  420บาทx 10คน x 2วนั = 8,400 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม - ค่าเบีย้เล้ียงคณะกรรมการวนัที่2 คนละ80บาท x30คน = 2,400บาท
  (๘) ค่ารับรองและพิธกีาร
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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แบบฟอร์มขอ้มูลพ้ืนฐานโครงการของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)
ล าดบัความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  : เสริมสร้างความมัน่คงในการพฒันาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพฒันาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวยัด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมยอ่ย อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง วงเงนิ  1,106,700 บาท
ยทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเดน็การพัฒนาของจังหวดั : เสริมสร้างความมัน่คงในการพฒันาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
แผนงาน ส่งเสริมและพฒันาระบบสาธารณสุข
หน่วยด าเนินการ : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้รบัผิดชอบ : ดร.พรฤด ีนิธริตัน์ ต าแหน่ง :ผู้อ านวยการ สถานทีต่ดิตอ่วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
        (๑)  หลักการและเหตผุล หมายเลขโทรศัพท ์0818177957

(๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ แผนพฒันาภาค แผนพฒันาจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั) 
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็น สังคมสูงอายอุยา่งสมบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายมุากกวา่ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด 
จากขอ้มูลการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้ชี้ใหเ้หน็วา่ ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาประชากรผู้สูงอายทุีม่ีจ านวนเพิม่สูงขึ้น และผู้สูงอายไุทย

ประมาณ 2ใน3 ประสบปัญหาการเจบ็ป่วยเร้ือรังอยา่งน้อย 1 โรค และพบวา่ผู้สูงอาย ุร้อยละ 2 อยู่ในสภาวะติดเตียงท าใหผู้้สูงอายไุม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนั
 ด้วยตนเองจนกลายเป็นบุคคลทีม่ีภาวะพึง่พงิในการด ารงชีวติและต้องการการดูแลในระยะยาวจากบุคคล ในครอบครัวและสังคม ในปีพ .ศ. 2567 มีผู้สูงอายถุงึร้อยละ 6
 ของผู้สูงอายทุีต้่องการการดูแลแต่ขาดผู้ดูแลในบ้าน และผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิระดับสูงแต่ต้องดูแลตนเองหรือไม่มีคนดูแลถงึร้อยละ 13 ปัญหาทีพ่บคือหน่วยงานต่างๆ 
ขาดบุคลากรท าหน้าทีใ่หบ้ริการแกผู้่สูงอายซ่ึุงเป็นวยัทีต้่องการดูแลเอาใจใส่ในลักษณะทีแ่ตกต่างจากประชากรวยัอื่นๆ ดังนัน้การพฒันาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้านและผู้ดูแลผู้สูงอาย ุใหส้ามารถดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียงได้อยา่งมีคุณภาพจะท าใหผู้้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวติทีดี่ต่อไป

(๑.๒) สรปุสาระส าคัญ
สภาพปญัหา / ความตอ้งการ :

จงัหวดันครราชสีมา มีผู้สูงอายมุากเป็นอนัดับ 2 ของประเทศไทย มีผู้สูงอายรุ้อยละ 17.12(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2562)

นอกจากนีผู้้สูงอาย ุมีปัญหาด้านสุขภาพ เนือ่งจากเป็นความชรา เซลล์ เนือ้เยื่ออวยัวะ ต่างๆเส่ือมลงตามธรรมชาติท าใหเ้กดิการเส่ือม

ของอวยัวะต่างๆ พบวา่ประชากร ผู้สูงอายใุนประเทศไทยมีความต้องการ ช่วยเหลือจากญาติพีน่้อง หรือคนดูแลคิดเป็นร้อยละ

22.00และมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นทุกปี

ความเรง่ดว่น : (ระบรุะดบัความจ าเปน็เรง่ดว่น)
มีความจ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินโครงการนีเ้นือ่งจากผู้สูงอาย ุและผู้ป่วยติดเตียงในจงัหวดันครราชสีมามีจ านวนมาก และจะต้องได้รับการดูแลทีเ่หมาะสม

        (๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ
             (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ  :
                       .....................................................................................................................................................................................................1. เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมมีความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง

2. เพือ่ใหผู้้เขา้รับการอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ

 พฒันา R ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เร่ิมต้นปี ตุลาคม 2563  ส้ินสุดปี กนัยายน 2564
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบพ้ืุนทีด่ าเนินการ เชน่ อ าเภอ ต าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้)

                       .....................................................................................................................................................................................................    อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา
        (๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน และประชาชนทีท่ าหน้าทีดู่แลผู้สูงอายุ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้สูงอายุ
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         (๔) เปา้หมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
 ตวัชีว้ดั 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เขา้อบรมมีความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียงในระดับดี
2. ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับการอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง
3. ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับการอบรมมีความพงึพอใจต่อโครงการในระดับดีขึ้นไป(คะแนนเฉล่ีย มากกวา่ 3.51)

             (๔.๒) ผลผลิต 
1. ผู้เขา้อบรมมีความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง
2. ผู้เขา้อบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง

             (๔.๓) ผลลัพธ ์:

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน และประชาชนทีท่ าหน้าทีดู่แลผู้สูงอาย ุได้รับการพฒันาเร่ืองการดูแลผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียง

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : ผู้สูงอายแุละผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลทีเ่หมาะสม

    เชงิลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส าคัญด้วย)

ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ก.ค. - ก.ย. 65
พ.ค. 64 รุ่น 2

        (๖) วธิกีารด าเนินงาน R ด าเนินการเอง  จา้งเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 1,106,700 บาท 

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 โครงการไม่ใช่ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           (๙) ความพรอ้มของโครงการ

(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
R ด าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

1. จดัอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้านและ
ประชาชนทีดู่แลผู้สูงอายแุละ
ผู้ป่วยติดเตียง ในจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน  120 คน
โดยการจดัอบรมคร้ังละ 10 วนั
จ านวน 2 คร้ัง  โดยก าหนด
ผู้เขา้ร่วมรุ่นละ 65 คน

กิจกรรมยอ่ย

มี.ค. 64 รุ่น1
ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65
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(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ................................................................................
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
 ๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทัง้หมด R บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
R มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วธิกีารบรหิารจัดการหรอืการดแูลบ ารงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยนืของโครงการ :                
 ติดตามผู้

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

         (๑๑) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด : 
                    ..................................................................................................................................................................................มีผู้เขา้รับการอบรมน้อยกวา่กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้เนือ่งจากระยะเวลาในการฝึกอบรมจ านวน 10 วนั

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

หน้า ๔๖๒



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดันครราชสมีา
แผนงาน : บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลกั : สง่เสรมิและพัฒนาการดแูลสขุภาพ การรกัษาผู้ปว่ย ทกุชว่งวยั ดว้ยองค์ความรู ้เทคโนโลย ีหรอืนวตักรรม
กิจกรรมยอ่ย : อบรมผู้ดแูลผู้สงูอายแุละผู้ปว่ยตดิเตยีง
๑. งบด าเนินงาน 1,106,700 1. ค่าสมนาคุณวทิยากร
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1.1 วทิยากรบรรยาย (16 ชม.×600บาทx2 รุ่น) = 19,200 บาท       
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 1.2 วทิยากรกลุ่ม (16 ชม.×600บาทx 6 กลุ่ม x2 รุ่น) = 115,200 บาท
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 1.3. สอนภาคปฏบิติัเหมาจา่ย   (600 บาท× 3 วนั × 32 รพ.สต x 2 รุ่น ) 
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ         =115,200 บาท
  (๓) ค่าเชา่บา้น 2.ค่าสนบัสนนุสถานทีท่ดลองฝึกภาคปฏบิติั
  (๔) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ( 65 คน × 1,000 บาท x 2 รุ่น ) = 130,000 บาท
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น 3. ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการจดัอบรม (200 บาทx130 คน) = 26,000 บาท
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ 4. ค่ากระเปา๋เอกสาร (150 บาทx130 ใบ) = 195000 บาท
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 5. ค่าถา่ยเอกสาร (แผ่นละ .05 บาท x 2,000 แผ่น) = 1000 บาท
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ 6. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรม (300 บาทx130เล่ม) = 39,000 บาท
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 7.ค่าปกและใบประกาศนยีบตัร (200 บาทx130 คน) = 26,000 บาท
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 8.ค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ประชมุกรรมการ/อาจารยพ์ีเ่ล้ียง (420 บาทx20 คนx4วนั)
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  = 35,200 บาท
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 9.ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมวทิยากร ผู้เขา้รับการอบรมและผู้จดัการอบรม
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง อาหารกลางวนั 350 บาท x 5 มือ้ x 80 คน x 2 รุ่น = 280,000 บาท
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น อาหารวา่ง   50 บาท x 10 มือ้ x 80 คน x2 กลุ่ม = 80,000 บาท
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 10. ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายไปสถานที่อบรม (200 บาทx 5 วันx 130 คน) = 130,000 บาท
  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 11. ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายไปสถานทีฝึ่กปฏิบัติ ( 100 บาท x 3 วนั x 130 คน) = 39,000 บาท
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร 12. ค่าจา้งเหมารถตู้ รับ-ส่ง วทิยกร (10,000 บาท x 2 รุ่น) = 20,000 บาท
  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสังคม 13. ค่าทีพ่กัวทิยากร (2 หอ้ง x 1600 บาท x 2 รุ่น) = 6,400 บาท

12. ค่าการส่ือสารและประชาสัมพนัธโ์ครงการ  20,000 บาท

13.ถา่ยเอกสาร/เขา้เล่มสรุปรายงาน และเผยแพร่พมิพ ์= 5,000 บาท
* ถวัจา่ยทกุรายการ

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)
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แบบฟอร์มขอ้มลูพ้ืนฐานโครงการของจงัหวัด/กลุม่จงัหวัด (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)
ล าดบัความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  : เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพฒันาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ยทุกช่วงวยัด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี วงเงนิ 1,670,500  บาท
กิจกรรมยอ่ย : การอบรมหลักสูตรการช่วยฟืน้คืนชีวติ และ การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมัติ (AED) ส าหรับประชาชนทั่วไป
ยทุธศาสตร์ชาต ิ: ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเดน็การพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
แผนงาน : ส่งเสริมและพฒันาระบบสาธารณสุข
หน่วยด าเนินการ : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : …...….........…….นายประทุ่ม  กงมหา ต าแหน่ง : พยาบาลวชิาชีพช านาญการ หมายเลขโทรศัพท ์
สถานทีต่ดิตอ่ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี นครราชสีมา
        (๑)  หลักการและเหตผุล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบ ุเช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ แผนพฒันาภาค แผนพฒันาจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ
สภาพปญัหา / ความตอ้งการ :

ความเร่งดว่น : (ระบรุะดบัความจ าเปน็เร่งดว่น )

        (๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :
                       .....................................................................................................................................................................................................1. เพือ่ประชาชนเขา้ใจหลักการ วธิกีารในการช่วยฟืน้คืนชีวติ และ การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมัติ (AED)

2. เพือ่สามารถน าความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้อืน่ในสถานการณ์จริงได้

 โครงการเดิม R โครงการใหม่

 พฒันา R ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ .๑.ป ี  เร่ิมต้นปเีดือน 20 ตุลาคม 2563    ส้ินสุดป ี30 กยัยาน 2564
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบพ้ืุนทีด่ าเนินการ เชน่ อ าเภอ ต าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้ )

                       .....................................................................................................................................................................................................เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา
        (๓) กลุ่มเปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน

มีความเร่งด่วน เนื่องจากภาวะหวัใจหยดุเต้นพบได้มากขึน้ในยคุปจัจบุนั

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

จากสถติิพบวา่ การเสียชีวติด้วยโรคหวัใจขาดเลือดของประเทศไทย ป ี 2560 คิดเปน็ร้อยละ 31.8 เพิม่ขึน้ในป ี2561 เปน็ร้อยละ 39.4 (สถติิ
สาธารณสุข ,2561 )การเสียชีวติอยา่งกะทันหนัส่วนใหญเ่กดิขึน้ภายนอกโรงพยาบาล จากสถติิพบวา่ในบรรดาผู้หมดสตินอกโรงพยาบาลมีเพยีง 
20% เท่านั้น ที่ได้รับการช่วยชีวติโดยคนที่อยูใ่กล้ๆ ทั้งๆที่หากได้รับการช่วยชีวติทันที จะเพิม่ความส าเร็จของการฟืน้คืนชีพได้ถงึ 1 เท่าตัว เพือ่ใช้
ช่วยชีวติผู้เจบ็ปว่ยในเวลาฉกุเฉนิเปน็การช่วยฟืน้คืนชีพด้วยมือเพยีงอยา่งเดียว ได้รับการกดลงที่หน้าอก เพือ่ช่วยบบีเลือดที่หวัใจออกไปเล้ียงร่างกาย
แล้วท าใหส้ามารถฟืน้คืนชีวติกลับมาได้อยา่งปกติการฝึกช่วยฟืน้คืนชีพ (CPR) สามารถช่วยชีวติผู้หมดสติที่เสียชีวติกะทันหนั โดยเฉพาะผู้ปว่ย
โรคหวัใจ นอกจากนี้ยงัช่วยชีวติผู้ที่จมน้ า ถกูไฟฟา้ดูด ขาดอากาศหายใจ หรือได้รับยาเกนิขนาด เปน็การต่อชีวติของผู้ปว่ย เพือ่รอใหผู้้ปว่ยได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่งเต็มที่ต่อไป จงึจ าเปน็ต้องเรียนรู้และหาวธิกีารปอ้งกนัเพือ่ลดความสูญเสียค่าใช้จา่ยและบคุลากรใหก้บัองค์กรที่ได้รับผิดชอบอยูก่ารฝึก
ช่วยฟืน้คืนชีพ (CPR) จงึมีความส าคัญที่ประชาชนทั่วไปจะเขา้รับการอบรมหลักสูตรผู้เขา้อบรมสามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจในหลักการและ
วธิกีาร ตลอดจนการฝึกปฏบิติัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยฟืน้คืนชีพได้อยา่งถกูวธิ ีเพือ่ปอ้งกนัและลดความเส่ียงต่อการบาดเจบ็หรือ
สูญเสียชีวติ ร่วมถงึการลดค่าใช้จา่ยทางด้านการรักษาพยาบาล

...081-0511646..

การช่วยฟืน้คืนชีพเปน็ทักษะที่ส าคัญที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหยดุหายใจกลับมาหายและรอดชีวติได้  ดังนั้นประชาชนทั่วไปจงึควรได้เรียนรู้
วธิกีารช่วยฟืน้คืนชีพ  เพือ่ใหส้ามารถช่วยเหลือบคุคลรอบตัวที่มีภาวะหยดุหายใจได้  แต่ขณะนี้ประชาชนจ านวนมากยงัไม่ได้เรียนรู้เกีย่บกบั
การช่วยฟืน้คืนชีพ
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         (๔) เปา้หมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
 ตวัชีว้ัด 

1. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจมีคะแนนความรู้หลังการอบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60
2. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจผ่านเกณฑ์การทดสอบการปฏบิติัการช่วยฟืน้คืนชีวติ และ การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมัติ (AED)

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ70
             (๔.๒) ผลผลิต 

1. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจจ านวน 600 คน เขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา ผ่านหลักสูตรการช่วยฟืน้คืนชีวติ และ
การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมัติ (AED) ส าหรับประชาชนทั่วไป

2. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจน าความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้อืน่ในสถานการณ์จริง

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิลบ : ………………………………………………………………………………………………....

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จงัหวดั /กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส าคัญด้วย )

1.การอบรมหลักสูตรการช่วยฟืน้คืนชีวติ และ การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมัติ (AED) ส าหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1-2รุ่นที่ 1-2 รุ่นที่ 3-5 รุ่นที่ 5-8 รุ่นที่ 9-10

หวัขอ้ในการอบรม 1 วนั

1. ความรู้เร่ือง ระบบหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด

2. การประเมินผู้เจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ

3. การช่วยเหลือผู้ปว่ยการอดุกัน้ทางเดินหายใจจากส่ิงแปลกปลอม (foreign body airway obstruction; FBAO)

4. การช่วยฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐาน

5. การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมัติ (AED)

6. ฝึกปฏบิติัการช่วยฟืน้คืนชีวติ และ การใช้เคร่ืองช็อกไฟฟา้หวัใจอตัโนมัติ (AED)

        (๖) วิธีการด าเนินงาน R ด าเนินการเอง  จา้งเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 1,670,500  บาท 

(ใหก้รอกรายละเอยีดขอ้มูลตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

√ โครงการไม่ใช่ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 โครงการเปน็ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเปน็และเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมยอ่ย

2. อตัราการตายจากภาวะหวัใจหยดุเต้น  ณ จดุเกดิเหตุ ลดลง

ผู้เขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้

ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65

 เชงิบวก : 1. ผู้ปว่ยที่มีภาวะหวัใจหยเุต้นได้รับการช่วยเหลือทันเวลา
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           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ที่ด าเนินโครงการ
R ด าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ที่ด าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที่ หรือก าลังแกไ้ขปญัหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ที่ด าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิติังาน
 มี และสมบรูณ์ (ใหร้ะบชุื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ................................................................................
 มีแต่ยงัไม่สมบรูณ์ (ใหร้ะบชุื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บคุลากรมีประสบการณ์ R ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
R มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
 อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดแูลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

         (๑๑) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ :  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ยทกุช่วงวัยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : การอบรมหลักสูตรการช่วยฟ้ืนคืนชีวิต และ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหวัใจอัตโนมัติ (AED) ส าหรับประชาชนทั่วไป
๑. งบด าเนินงาน 1,670,500.00      
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 420 บาท x 10 วนั x 3 คน
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเช่าบา้น
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 600 บาทX 7 ชั่วโมง x 13 คนx 10 รุ่น เปน็เงิน 546,000 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 300 บาท x 600 คน เปน็เงิน 180,000 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าเช่าหอ้งประชุมโรงแรม 5,000 บาท x 10 คร้ัง เปน็เงิน 50,000 บาท 
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร ค่าอาหาร 350 บาทX 73 คน X 10 คร้ัง เปน็เงิน 255,500 บาท 
  (๙) เงินสมทบทนุประกันสังคม ค่าอาหารวา่ง 50 บาท x 2 มื้อ x 73 คน x 10 คร้ัง เปน็เงิน 73,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ กระเปา๋ 300 บาทX 600 คน เปน็เงิน 180,000 บาท

  (๑)  วสัดุส านักงาน เอกสาร  100 บาทx 600 คน เปน็เงิน 60,000 บาท

  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชี้แจง
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งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์

  (๖) วสัดุก่อสร้าง

  (๗) วสัดุงานบา้นงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์  ระบจุ านวนหน่วย /ราคา

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก 1. หุน่สาธิตปัม่หวัใจ ช่วยหายใจพร้อมประเมนิผลด้วยมอนเิตอร์

  (๑๐) วสัดุการศึกษา ตัวละ 18,000 บาท Xจ านวน 6 ตัว เปน็เงิน 108,000 บาท

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 2. เคร่ืองสาธติการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกระตุกไฟฟ้าหวัใจ

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ตัวละ 12,000 บาทXจ านวน 6 ตัว เปน็เงิน 72,000 บาท

  (๑๓) วสัดุอาหาร

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟา้ 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ค่าการส่ือสารและประชาสัมพนัธ ์ เปน็เงิน 20,000 บาท
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( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย) 
ชื่อโครงการ : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรดูแลสุขภำพ กำรรักษำผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
กิจกรรมย่อย : โครงกำรมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจังหวัดนครรำชสีมำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ  : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ    
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    
แผนงาน(กลยุทธ์)  :   ส่งเสริมและพัฒนำบริกำรภำครัฐด้ำนอื่นๆ 
หน่วยด าเนินการ   :   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ  
ผู้รับผิดชอบ        :   นำยพศวีร์ สมใจ      ต ำแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ  
สถานที่ติดต่อ     :  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ ถนนวัชรสฤษดิ์ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  

 จังหวดันครรำชสีมำ  หมำยเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒ 
 (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
      โรคพิษสุนัขบ้ำเป็นโรคติดต่อจำกสัตว์สู่คน (zoonosis) ซึ่งส่งผลอันตรำยต่อคนถึงชีวิต เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอำกำรของ

โรคพิษสุนัขบ้ำแล้วไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ รัฐบำลไทยให้ควำมส ำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้ำเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจำกโรคนี้อีกต่อไป ตำม
แผนยุทธศำสตร์โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี  ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้ำหมดไปจำกประเทศไทย 
รัฐบำลได้น้อมรับใส่เกล้ำฯ สนองพระปณิธำนโดย ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี ได้มีค ำสั่งที่ ๒๑๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ได้มีกำรจัดท ำเป็นแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนิน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปจำก
ประเทศไทยภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีเป้ำประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำอีกตลอดไป ดังนั้น จึง
เห็นสมควรให้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ    ของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำได้มีอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

      จำกฐำนข้อมูลของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ ณ วันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๓ จังหวัดนครรำชสีมำ 
มีสุนัขจ ำนวนทั้งสิ้น ๔๓๖,๔๕๔ ตัว (เป็นสุนัขมีเจ้ำของ ๓๙๒,๔๘๗ ตัว และสุนัขไม่มีเจ้ำของ ๔๓,๙๖๗ ตัว) มีแมวจ ำนวนทั้งสิ้น 
๑๖๐,๙๘๕ ตัว (เป็นแมวมีเจ้ำของ ๑๓๗,๔๙๓ ตัว และแมวไม่มีเจ้ำของ ๒๓,๔๙๒ ตัว) และในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบคนติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำและเสียชีวิต ๑ รำย ในพื้นที่อ ำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ ต่อมำปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครรำชสีมำพบโรคพิษ
สุนัขบ้ำในสัตว์ จ ำนวน ๘ ตัวอย่ำง ของพื้นที่ ๗ ต ำบล ใน ๔ อ ำเภอ และตั้งแต่เดือนมกรำคม - กันยำยน ๒๕๖๓ พบโรคพิษสุนัขบ้ำ
ในสัตว์ จ ำนวน ๑ ตัวอย่ำง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพบโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน ๙๔ ตัวอย่ำง   

      ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำได้ด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
เพื่อสนองพระปณิธำน ฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสนับสนุนกำรสร้ำงพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้น
กำรสร้ำงกำรรับรู้เชิงรุก ตำมนโยบำยของกรมปศุสัตว์และนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงสุนัข
และแมวอย่ำงถูกต้องไม่ปล่อยให้สร้ำงปัญหำให้กับสังคม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหำเหตุร ำคำญ เหตุร้องเรียน เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชนอย่ำงยั่งยืน รณรงค์ควบคุมประชำกรสุนัขและแมวโดยกำรผ่ำตัดท ำหมัน ลดจ ำนวน
ประชำกรสัตว์ตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้ำไม่ให้ก่ออันตรำยสู่คน แต่ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฯ ยังขำดวัสดุอุปกรณ์และวัสดุเวชภัณฑ์
ในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก และประชำชนบำงส่วนยังขำดกำรรับรู้ถึงภัยอันตรำยของโรคพิษสุนัขบ้ำดังกล่ำว 
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จึงเห็นควรให้ด ำเนินโครงกำรมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจังหวัดนครรำชสีมำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ขึ้น  

ความเร่งด่วน : มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนมำก เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรตำมพระปณิธำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรสร้ำง
กำรรับรู้ให้ประชำชนชนทั่วไปตระหนักถึงภัยอันตรำย อันจะสำมำรถตัดวงจรกำรแพร่ระบำดและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำได้ หำกไม่รีบ
ด ำเนินกำรจะท ำให้กำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำเกิดขึ้นอย่ำงรุนแรง ส่งผลเสียต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนเป็นอย่ำงยิ่ง 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
         ๒.๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 

วรขตัติยรำชนำรี ที่พระองค์ทรงมีพระปณิธำนจะก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปจำกประเทศไทย 
      ๒.๑.๒ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ประชำสัมพันธ์ และกระตุ้นขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรตำมพระปณิธำนฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

 (๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
  กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจพื้นฐำนเพื่อยกระดับรำยได้พัฒนำกำรค้ำกำรท่องเที่ยวและบริกำรของจังหวัด 
  กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต สร้ำงควำมมั่นคงของประชำชน ตลอดจนกำรบ ำรุงศำสนำ และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
  กำรอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 
  กำรป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงระบบกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 
  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว) 
  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ      กำรพัฒนำด้ำนสังคม     ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
 ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ 

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ 
  โครงกำรเดิม    โครงกำรใหม่ 

(๒.๕) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนำ               ด ำเนินกำรปกติ 

(๒.๖)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ....๓....เดือน  เร่ิมต้น  มกรำคม ๒๕๖๕   สิ้นสุด  มีนำคม ๒๕๖๕ . 
(๒.๗)  สถานที่ด าเนินโครงการ :   ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑)  กลุ่มเป้าหมาย  :  เจ้ำของสัตว์เลี้ยงสุนัข-แมว และประชำชนทั่วไป 
(๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบกำร เจ้ำของธุรกิจด้ำนสัตว์เลี้ยง 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ       
(๔.๑)  เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี ๒๕๖๓ 
แผน 

ปี ๒๕๖๔ 
แผน 

ปี ๒๕๖๕ 
แผน 

ปี ๒๕๖๖ 
แผน 

- จัดงำนมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
เทิดพระเกียรติฯ ระยะเวลำ ๓ วัน
- จ ำนวนสุนัข-แมวได้รับกำรดูแลสุขภำพ

คร้ัง 

ตัว 

- 

- 

- 

- 

๑ 

๓,๐๐๐ 

-

- 
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(๔.๒) ผลลัพธ์  : 
- ผู้เลี้ยงสุนัข-แมว และประชำชนทั่วไปมีกำรรับรู้ ตระหนักถึงภัยอันตรำยของโรคพิษสุนัขบ้ำ และให้ควำมร่วมมือใน

กำรควบคุมป้องกันโรค รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลสุนัข-แมวร่วมกันมำกข้ึน 
- สำมำรถลดกำรเพิ่มจ ำนวนประชำกรสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้ำของในสถำนที่รำชกำร วัด สถำนที่ท่องเที่ยวได้มำกข้ึน
- สุนัข-แมวได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำมำกข้ึน

 (๔.๓) ผลกระทบ 
เชิงบวก : 
- ลดอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคพิษสุนัขบ้ำทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ท ำให้ประชำชนมีควำมปลอดภัย
- ประชำชนมีควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำและมีควำมตระหนักในกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงรับผิดชอบ
เชิงลบ  :  ไม่มี

(๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัดเสนอขอ และท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเร่ิมด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลำทีจ่ะเร่ิมด ำเนนิกำร 
ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕-ก.ย.๖๕ 

๑ . จั ด ง ำน มหกร รม คว บคุ ม
ป้ อ ง กั น โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ ำ
เทิดพระเกียรติฯ จ ำนวน ๑ ครั้ง 
ระยะเวลำ ๓ วัน 



๒.ออกหน่วยบริกำรสัตวแพทย์
เคลื่อนที่เทิดพระเกียรติฯ 



 (๖) วิธีการด าเนินงาน    ด ำเนินกำรเอง       จ้ำงเหมำ 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
(๘) ความพร้อมของโครงการ 

(๘.๑)  พื้นที่ด าเนินโครงการ 
  ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรหรือได้รับ 
       อนุญำตตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
   อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรแล้วแต่อยู่ 
        ระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆหรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
  อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ด ำเนินกำร 

 (๘.๒)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ์   มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) 
  ไม่มี 

(๘.๓)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
  บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
  เครื่องมือด ำเนินกำร       มีพร้อมด ำเนินกำรไดท้ันที   

  มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 

  เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร      มีประสบกำรณ์สูง        มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
         ไม่มีประสบกำรณ์ 
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(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
  คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ         ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(๙.๖) ผลตอบแทน 
  มีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ/สังคม IRR       ไม่มีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

(๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
- ติดตำมให้ค ำแนะน ำแก่ประชำชนผู้เลี้ยงสุนัข-แมวโดยเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอในพื้นที่และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำสุขภำพ

สัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ 
- ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมตระหนัก ขจัดควำมไม่รู้ ควำมเข้ำใจผิดของ

ประชำชน ปลุกจิตส ำนึก เลี้ยงต้องรับผิดชอบ รวมทั้งกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแมวเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับฝูงอย่ำงน้อยร้อยละ 
๘๐ ของสุนัขแมวทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ 
(๑๐)  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  :  กำรจับบังคับสุนัข-แมวไม่มีเจ้ำของ ท ำได้ยำก เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเสี่ยงอำจเกิด
ควำมไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงำน 
(๑๑)  แนวทางแก้ไข : กำรจับบังคับสุนัข-แมวไม่มีเจ้ำของ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญสูง  รวมทั้ง
ต้องมเีครื่องมืออุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  

………………………………………………………… 
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งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ ป ี๒๕๖๔ (ถ้ามี) ป ี๒๕๖๕

กลุม่จังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชน

อยา่งมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดแูลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ยทกุ

ชว่งวัยดว้ยองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
กิจกรรมยอ่ย : โครงการมหกรรมควบคุมปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้จังหวัด

นครราชสีมาเทดิพระเกียรต ิสมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตัตยิราชนารี

5,000,000   

๑. งบด าเนินงาน 5,000,000   

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 5,000,000   

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 3,572,000   

  (๑) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 72,000        - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหนา้ที่ปศุสัตว์ผู้ปฏบิติังาน จ านวน ๓๐๐ วันๆละ ๒๔๐ บาท เปน็เงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500,000    - ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมควบคุมปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้จังหวัดนครราชสีมาเทดิพระเกยีรติ สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ านวน ๑ คร้ัง เวลา ๓ วัน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,428,000   

  (๘) วัสดุเวชภณัฑ์ 1,428,000    ประกอบด้วย

90,000        - ค่าวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ส าหรับสัตว์ จ านวน ๓,๐๐๐ ตัว ตัวละ ๓๐ บาท เปน็เงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

262,500      - ค่ายาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam ชนดิเข้มข้น ๑๐๐ มก. จ านวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๑,๗๕๐ บาท เปน็เงิน ๒๖๒,๕๐๐ บาท

114,000      - ค่ายาฉีด Xylazine hydrochloride ขนาด ๒๕ มล. จ านวน ๓๐๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เปน็เงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท

30,000        - ค่ายากล่อมประสาท Acepromazine ชนดิฉีด ขนาด ๕๐ มล. จ านวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

10,500        - ค่ายาอะโทรปนิ ชนดิฉีด ขนาด ๑๐๐ มล. จ านวน ๗๐ ขวดๆละ ๑๕๐ บาท เปน็เงิน ๑๐,๕๐๐ บาท

95,000        - ค่ายาปฏชิีวนะเพนนซิิลลินและสเตรปโตมัยซิน ชนดิออกฤทธิน์าน ขนาด ๑๐๐ มล.จ านวน ๒๕๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เปน็เงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

24,000        - ค่ายาโพวิโดนไอโอดิน ขนาด ๔๕ มล. จ านวน ๒๐๐ ขวดๆละ ๑๒๐ บาท เปน็เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

23,800        - ค่าแอลกอฮอล์ ๗๐ % ขนาด ๔๕๐ มล. จ านวน ๓๔๐ ขวดๆละ ๗๐ บาท เปน็เงิน ๒๓,๘๐๐ บาท

39,600        - ค่ายาปฏชิีวนะ Amoxicilin ชนดิกนิ ขนาด ๒๕๐ มก. (๑,๐๐๐ เม็ดต่อกระปกุ) จ านวน ๓๓ กระปกุๆละ ๑,๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๓๙,๖๐๐ บาท

20,000        - ค่าน้ ายาฆา่เชือ้โรค ขนาด ๑,๐๐๐ มล.จ านวน ๔๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เปน็เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

11,250        - ค่าเข็มฉีดยาหวัพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๒ ยาว ๑ นิว้ (๑๐๐ อนัต่อกล่อง) จ านวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๗๕ บาท เปน็เงิน ๑๑,๒๕๐ บาท

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ)

ค าชีแ้จง
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งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ ป ี๒๕๖๔ (ถ้ามี) ป ี๒๕๖๕

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

13,500        - ค่าเข็มฉีดยาหวัพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๓ ยาว ๑ นิว้ (๑๐๐ อนัต่อกล่อง) จ านวน ๑๘๐ กล่องๆละ ๗๕ บาท เปน็เงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

60,000        - ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ ๓ มล.(๑๐๐ อนัต่อกล่อง) จ านวน ๓๐๐ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

24,000        - ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก(Tuberculin) ขนาดความจุ ๑ มล.(๑๐๐ อนัต่อกล่อง) จ านวน ๘๐ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เปน็เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

14,000        - ค่าเข็มเยบ็แผลโค้งปลายกลม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จ านวน ๔๐ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เปน็เงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

14,000        - ค่าเข็มเยบ็แผลโค้งปลายเหล่ียม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จ านวน ๔๐ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เปน็เงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

10,500        - ค่าใบมีดผ่าตัด เบอร์ ๒๔ กล่องละ ๑๐๐ ใบ จ านวน ๓๕ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เปน็เงิน ๑๐,๕๐๐ บาท

112,500      - ค่าวัสดุเยบ็แผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๒/๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จ านวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เปน็เงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท

112,500      - ค่าวัสดุเยบ็แผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จ านวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เปน็เงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท

50,000        - ค่าวัสดุเยบ็แผลสังเคราะหไ์ม่ละลาย Supramind เบอร์ ๒/๐ USP (ขนาด ๑๐๐ เมตรต่อม้วนต่อกล่อง)จ านวน ๒๐ กล่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท เปน็เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

210,000      - ค่าผ้ากอ๊ซฆา่เชือ้ชนดิพบั ขนาด ๓ x ๓ นิว้ (แพคละ ๑๐ ซองๆละ ๑๐ แผ่น) จ านวน ๗๐๐ แพคๆละ ๓๐๐ บาท เปน็เงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

2,800           - ค่าถุงมือตรวจโรค ชนดิ Non-Sterile เบอร์ S (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จ านวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เปน็เงิน ๒,๘๐๐ บาท

21,000        - ค่าถุงมือตรวจโรค ชนดิ Non-Sterile เบอร์ M (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จ านวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เปน็เงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

2,800           - ค่าถุงมือตรวจโรค ชนดิ Non-Sterile เบอร์ L (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จ านวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เปน็เงิน ๒,๘๐๐ บาท

8,800           - ค่าถุงมือตรวจโรค ชนดิ Sterile เบอร์ ๗ (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จ านวน ๘ กล่องๆละ ๑,๑๐๐ บาท เปน็เงิน ๘,๘๐๐ บาท

7,000           - ค่าหนา้กากอนามัย (๕๐ อนัต่อกล่อง) จ านวน ๓๕ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เปน็เงิน ๗,๐๐๐ บาท

18,750        - ค่าส าลีส าหรับเช็ดผิวหนงั(ม้วนหรือหอ่ละ ๔๕๐ กรัม) จ านวน ๒๕๐ หอ่ๆละ ๗๕ บาท เปน็เงิน ๑๘,๗๕๐ บาท

5,950           - ค่าผ้าคลุมผมแบบใยสังเคราะห ์หอ่ละ ๑๐๐ ชิน้ จ านวน ๓๕ หอ่ๆละ ๑๗๐ บาท เปน็เงิน ๕,๙๕๐ บาท

19,250        - ค่าแผ่นปดิแผลเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ซม.ยาว ๑๐ เมตร จ านวน ๓๕ กล่องๆละ ๕๕๐ บาท เปน็เงิน ๑๙,๒๕๐ บาท

หมายเหตุ ทกุรายการสามารถถัวจ่ายเฉล่ียกนัได้
๑. เพื่อประโยชนใ์นการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านกังประมาณเทา่นัน้

    กรุณาอยา่เพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจ้าหนา้ที่ส านกังบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกอ่น

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเทา่นัน้
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( ๑ ชุด : ๑ โครงการ ) 

 ล าดับความส าคัญ.......... 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
กิจกรรมย่อย : ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา       วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ  : การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสรา้งความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
แผนงาน(กลยุทธ์)  :   ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ 
หน่วยด าเนินการ   :   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ     :   นายพศวีร์ สมใจ      ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ     :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถนนวัชรสฤษดิ์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

 จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒ 
 (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
      โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) ซึ่งส่งผลอันตรายต่อคนถึงชีวิต เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอาการ

ของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อีก
ต่อไป ตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษ
สุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธานโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่ งที่ ๒๑๔/ 
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ได้มีการจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ขึ้น 
โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์
เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกตลอดไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้มีอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

      จากฐานข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมา มีสุนัข
จ านวนทั้งสิ้น ๔๓๖,๔๕๔ ตัว (เป็นสุนัขมีเจ้าของ ๓๙๒,๔๘๗ ตัว และสุนัขไม่มีเจ้าของ ๔๓,๙๖๗ ตัว) มีแมวจ านวนทั้งสิ้น 
๑๖๐,๙๘๕ ตัว (เป็นแมวมีเจ้าของ ๑๓๗,๔๙๓ ตัว และแมวไม่มีเจ้าของ ๒๓,๔๙๒ ตัว) และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบคน
ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิต ๑ ราย ในพื้นที่อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครราชสีมาพบโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ านวน ๘ ตัวอย่าง ของพื้นที่ ๗ ต าบล ใน ๔ อ าเภอ และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๓ พบโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ จ านวน ๑ ตัวอย่าง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพบโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน ๙๔ ตัวอย่าง   

      การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดท าหมัน เพื่อลดจ านวนประชากรสัตว์เป็นมาตรการหนึ่งที่ส าคัญใน
การลดจ านวนประชากรเสี่ยงที่อาจจะน าพาโรคพิษสุนัขบ้าให้แพร่กระจาย เป็นการตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน 
แต่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมายังขาดวัสดุอุปกรณ์และวัสดุเวชภัณฑ์ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงเห็นควรให้ด าเนิน
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมาขึ้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมี

หน้า ๔๗๕



๒ 

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อ
ควบคุมและลดจ านวนประชากรสุนัขและแมว) เพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดท าหมันซึ่งจะช่วยลดจ านวน
ประชากรสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของซึ่งถือเป็นสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้าที่ส าคัญที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการสร้างการรับรู้เชิงรุกตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และ
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยให้สร้างปัญหา ให้กับ
สังคม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาเหตุร าคาญ เหตุร้องเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 ความเร่งด่วน : มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และท าให้
สามารถป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑.๑ เพื่อกระตุ้นการด าเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนการด าเนินโครงการตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
      ๒.๑.๒ ควบคุมประชากรสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของ และสุนัข-แมวที่ด้อยโอกาส โดยวิธีผ่าตัดท าหมัน รวมทั้งการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดการอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
 (๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 
  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
  การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว) 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      การพัฒนาด้านสังคม     ด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

(๒.๕) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา               ด าเนินการปกติ 

(๒.๖)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ....๑....ปี  เร่ิมต้น  ตุลาคม ๒๕๖๔   สิ้นสุด  กันยายน ๒๕๖๕ . 
(๒.๗)  สถานที่ด าเนินโครงการ :   สถานที่ราชการ วัด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่ 

จังหวัดนครราชสีมา 
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑)  กลุ่มเป้าหมาย  :  ด าเนินการในทุกอ าเภอ โดยออกให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จับบังคับและผ่าตัดท า
หมันสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของและสุนัข-แมวที่ด้อยโอกาส โดยก าหนดเป้าหมายด าเนินการได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตัว รวมถึง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เลี้ยงสุนัข-แมว และประชาชนทั่วไป 
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(๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ     

(๔.๑)  เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี ๒๕๖๒ 
แผน 

ปี ๒๕๖๓ 
แผน 

ปี ๒๕๖๔ 
แผน 

ปี ๒๕๖๕ 
แผน 

- จ านวนสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของได้รับการผ่าตัดท า
หมัน

ตัว - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

(๔.๒) ผลลัพธ์  : 
- ลดการเพิ่มจ านวนประชากรสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของในสถานที่ราชการ วัด สถานที่ท่องเที่ยว

และสถานที่สาธารณะ 
- สุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 (๔.๓) ผลกระทบ 
เชิงบวก : 
- ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัย
- ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ
เชิงลบ  :  ไม่มี

(๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

ที่ กิจกรรมด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ต.
ค. 
๖๔ 

พ.
ย. 
๖๔ 

ธ.ค
. 

๖๔ 

ม.
ค. 
๖๕ 

ก.
พ 

๖๕ 

มี.
ค

๖๕ 

เม.
ย.
๖๕ 

พ.
ค.
๖๕ 

มิ.
ย. 
๖๕ 

ก.
ค. 
๖๕ 

ส.
ค. 
๖๕ 

ก.ย
. 

๖๕ 
๑. การเตรียมการ/วางแผน 

ส ารวจสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่
เป้าหมาย 

 

วางแผนจับสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ  

ประสานงานขอรับการสนับสนุน
บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม 

 

ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน 

๒. ด าเนินกิจกรรม 
จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เป้าหมายจับ
สุนัข-แมวไม่มี เจ้าของ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนผ่าตัดท าหมัน 

        

ออก หน่ ว ย สั ต ว แ พ ท ย์ เ ค ลื่ อ น ที่ 
ให้บริการผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวไม่มี
เจ้าของ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 
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๓. การตรวจสอบและประเมินผล 
ติดตามประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ 

        

๔. การสรุปผล การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินการรายเดือน          

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร ฯ  ใ ห้
ประชาชนรับทราบ 

         

สรุปประมวลผลโครงการ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง       จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
(๘) ความพร้อมของโครงการ 

(๘.๑)  พื้นที่ด าเนินโครงการ 
  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 
   อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้วแต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่

หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

 (๘.๒)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ์   มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
  ไม่มี 

(๘.๓)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
  บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
  เครื่องมือด าเนินการ       มีพร้อมด าเนินการไดท้ันที   

  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

  เทคนิคในการบริหารจัดการ      มีประสบการณ์สูง        มีประสบการณ์ปานกลาง 
         ไม่มีประสบการณ์ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา         ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙.๖) ผลตอบแทน 
  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR       ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
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(๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
- ติดตามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข-แมวโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา

สุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
- ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ขจัดความไม่รู้ ความเข้าใจผิด

ของประชาชน ปลุกจิตส านึก เลี้ยงต้องรับผิดชอบ รวมทั้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข-แมวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับฝูงอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของสุนัข-แมวทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ 
 (๑๐)  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  :  การจับบังคับสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของท าได้ยาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงอาจ
เกิดความไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 
 (๑๑)  แนวทางแก้ไข : การจับบังคับสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์และความช านาญสูง รวมทั้ง
ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

************************* 
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งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (ถ้าม)ี ปี ๒๕๖๕

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

แผนงาน : บรหิารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมี

คุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสรมิและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรกัษาผู้ปว่ยทุกช่วงวัย

ด้วยองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : ควบคุมปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้จังหวัดนครราชสีมา 3,000,000   

๑. งบด าเนินงาน 1,636,000   

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,636,000   

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 351,000      

  (๑) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 216,000      - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ปศุสัตวผู้์ปฏิบัติงาน จ านวน ๙๐๐ วนัๆละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 135,000      - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยสัตวแพทย์ จ านวน ๑ คน เวลา ๙ เดือนๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,285,000   

  (๘) วสัดุเวชภัณฑ์ 923,800      ประกอบด้วย

175,000      - ค่ายาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam ชนิดเข้มข้น ๑๐๐ มก. จ านวน ๑๐๐ ขวดๆละ ๑,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท

76,000        - ค่ายาฉีด Xylazine hydrochloride ขนาด ๒๕ มล. จ านวน ๒๐๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท

20,200        - ค่ายากล่อมประสาท Acepromazine ชนิดฉีด ขนาด ๕๐ มล. จ านวน ๑๐๑ ขวดๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๒๐๐ บาท

7,500          - ค่ายาอะโทรปิน ชนิดฉีด ขนาด ๑๐๐ มล. จ านวน ๕๐ ขวดๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

57,000        - ค่ายาปฏิชีวนะเพนนิซิลลินและสเตรปโตมัยซิน ชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด ๑๐๐ มล.จ านวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท

18,000        - ค่ายาโพวโิดนไอโอดิน ขนาด ๔๕ มล. จ านวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

14,000        - ค่าแอลกอฮอล์ ๗๐ % ขนาด ๔๕๐ มล. จ านวน ๒๐๐ ขวดๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

39,600        - ค่ายาปฏิชีวนะ Amoxicilin ชนิดกิน ขนาด ๒๕๐ มก. (๑,๐๐๐ เม็ดต่อกระปุก) จ านวน ๓๓ กระปุกๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท

22,000        - ค่ายา phenobarbital ชนิดกิน ขนาด ๖๐ มก. (๑,๐๐๐ เม็ดต่อกระปุก) จ านวน ๔๐ กระปุกๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

20,000        - ค่าน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ขนาด ๑,๐๐๐ มล.จ านวน ๔๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

7,650          - ค่าเข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๒ ยาว ๑ นิ้ว (๑๐๐ อันต่อกล่อง) จ านวน ๑๐๒ กล่องๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๗,๖๕๐ บาท

7,500          - ค่าเข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๓ ยาว ๑ นิ้ว (๑๐๐ อันต่อกล่อง) จ านวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

30,000        - ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ ๓ มล.(๑๐๐ อันต่อกล่อง) จ านวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

15,000        - ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก(Tuberculin) ขนาดความจุ ๑ มล.(๑๐๐ อันต่อกล่อง) จ านวน ๕๐ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

14,350        - ค่าเข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จ านวน ๔๑ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๕๐ บาท

14,350        - ค่าเข็มเย็บแผลโค้งปลายเหล่ียม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จ านวน ๔๑ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๕๐ บาท

6,000          - ค่าใบมีดผ่าตัด เบอร์ ๒๔ กล่องละ ๑๐๐ ใบ จ านวน ๒๐ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

75,000        - ค่าวสัดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๒/๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จ านวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณ

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ค าชี้แจง
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งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (ถ้าม)ี ปี ๒๕๖๕

งบประมาณ
ค าชี้แจง

75,000        - ค่าวสัดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จ านวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

37,500        - ค่าวสัดุเย็บแผลสังเคราะห์ไม่ละลาย Supramind เบอร์ ๒/๐ USP (ขนาด ๑๐๐ เมตรต่อม้วนต่อกล่อง)จ านวน ๑๕ กล่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท

129,000      - ค่าผ้าก๊อซฆ่าเชื้อชนิดพบั ขนาด ๓ x ๓ นิ้ว (แพคละ ๑๐ ซองๆละ ๑๐ แผ่น) จ านวน ๔๓๐ แพคๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท

2,800          - ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ S (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จ านวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

14,000        - ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จ านวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

2,800          - ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จ านวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

7,000          - ค่าหน้ากากอนามัย (๕๐ อันต่อกล่อง) จ านวน ๓๕ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

15,000        - ค่าส าลีส าหรับเช็ดผิวหนัง(ม้วนหรือห่อละ ๔๕๐ กรัม) จ านวน ๒๐๐ ห่อๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

3,400          - ค่าผ้าคลุมผมแบบใยสังเคราะห์ ห่อละ ๑๐๐ ชิ้น จ านวน ๒๐ ห่อๆละ ๑๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาท

18,150        - ค่าแผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ซม.ยาว ๑๐ เมตร จ านวน ๓๓ กล่องๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๑๕๐ บาท

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก 361,200      ประกอบด้วย

192,000      - ค่าสวงิจับสุนัข จ านวน ๖๔ อันๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท

15,000        - ค่ากรงจับสัตวแ์บบพบัได้ จ านวน ๑๐ กรงๆละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

52,000        - ค่ากล่องเคล่ือนย้ายสัตวข์นาดใหญ่ จ านวน ๑๐ กล่องๆละ ๕,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

7,000          - ค่ากล่องเคล่ือนย้ายสัตวข์นาดกลาง จ านวน ๑๐ กล่องๆละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

95,200        - อุปกรณ์สักเบอร์หู สุนัข-แมว ที่ผ่านการผ่าตัดท าหมันแล้ว จ านวน ๓๔ ชุดๆละ ๒,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๕,๒๐๐ บาท

๒. งบลงทุน 1,364,000   

๒.๑ ค่าครภุัณฑ์ 1,364,000   

  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ ๑ ล้านบาท 1,364,000   

  (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,364,000   ประกอบด้วย

340,000      - ค่ากรงสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกวา่ ๑๕๐X๑๐๐X๑๒๐ ซม. จ านวน ๑๐ กรงๆละ ๓๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

440,000      - โต๊ะรักษาและผ่าตัดชนิดสแตนแลส จ านวน ๒๒ โต๊ะๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท

384,000      - ชุดเคร่ืองมืออุปกรณ์ผ่าตัดท าหมัน จ านวน ๖๔ ชุดๆละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท

200,000      - ค่าชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตวร์ะยะไกล จ านวน ๒ ชุดๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายเฉล่ียกันได้
๑. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวดัและกลุ่มจังหวดัใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงประมาณเท่านั้น

    กรุณาอย่าเพิม่ประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวดัและกลุ่มจังหวดัก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 
ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงการ : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำทุกช่วงวัย ด้วยองค์ควำมรู้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
กิจกรรมย่อย : เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพ เพ่ือขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยใช้รูปแบบ 
Korat Model (Dual VET System : Korat Model) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕                   วงเงิน  ๓,๘๓๑,๙๐0  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ที่ ๔ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยในกำรพัฒนำคนและชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้รับผิดชอบ : นำงประภัสสร  สิตวงษ ์  ต าแหน่ง : ศึกษำนิเทศน์ช ำนำญกำรพิเศษ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ   หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๕๑-๑๓๖ 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑)    ที่มำ : 
สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ 

สิงหำคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐทนตรี เป็นประธำนกำรประชุม ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้ให้
ควำมส ำคัญของแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ เอกชน 
รวมถึงองค์กรประชำสังคม เพ่ือให้กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนในระยำยำวต่อไป 
รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ ๒๐ ปี และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำประชำกรของประเทศตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
กำรผลิตและส่งเสริมก ำลังคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ตลอดจนกำรส่งเสริมเยำวชนในกำรเลือกศึกษำต่อสำยอำชีพ  

รัฐบำลมีนโยบำยในกำรเพ่ิมผู้เรียนสำยวิชำชีพ ของประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
เข้ำสู่ยุคปฏิรูปอุตสำหกรรมครั้งที่ ๔ ซึ่งเน้น ๕ อุตสำหกรรมใหม่ (New S-curve) และควำมต้องกำรบุคลำกรสำยวิชำชีพ 
ของสถำนประกอบกำร เพ่ือปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรประกอบกำรยุคใหม่ รัฐบำลจึงได้มอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำร 
ด ำเนินกำรเพ่ิมบุคลำกรด้ำนวิชำชีพทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพโดยได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
เป็นผู้ประสำนงำนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือหำแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเพ่ืออำชีพตำมศักยภำพ และแนวทำง  
ในกำรพัฒนำของพ้ืนที ่
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(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
     สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
     จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่พิเศษ เป็นล ำดับสองรองจำกกรุงเทพฯ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ

ทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรค้ำอุตสำหกรรมอยู่ในระดับของประเทศ จึงควรให้มีระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมทำงวิชำชีพ 
(Vocational Education and Training : VET) ที่เป็นต้นแบบของประเทศให้สอดคล้องกับระบบ VET ระดับสำกล 
จึงได้ระดมนักวิชำกำร และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษำต้นแบบของกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำวิชำชีพ โดยในเบื้องต้นได้น ำ
ระบบ German Dual VET system มำประยุกต์ใช้ เนื่องจำกระบบอำชีวศึกษำของเยอรมันนี เป็นที่ยอมรับ และมีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ ๒๕๐ ปี ในปัจจุบันเป็นระบบที่หลำยประเทศทั่วโลก น ำไปประยุกต์ ใช้และประสบ
ผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง 

      ประเทศไทยได้มีระบบกำรอำชีวศึกษำแบบทวิภำคี (Dual system) มำกกว่ำ ๓๐ ปี แต่ยังไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จเชิงประจักษ์ เนื่องจำกมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ยังต้องพัฒนำเกื้อหนุนให้ควำมส ำเร็จเกิดขึ้น ซึ่งหำกมีกำรพัฒนำ
ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมส ำเร็จได้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีวิวัฒนำกำรด้ำนอำชีวศึกษำท่ีได้ผลเป็นที่ประจักษ์ และจะ
เป็นช่องทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของประเทศ ในกำรรองรับกำรเข้ำสู่ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้งที่ ๔ ได้อย่ำงมั่นคง
และยั่งยืน 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทและหน้ำที่ ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วน 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้กับประชำชน 
ทุกช่วงวัย รวมถึงเด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีโอกำสสำมำรถเข้ำถึง และสำมำรถเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ โดยเฉพำะกำรบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ กำรมีอำชีพและสร้ำงรำยได้ ตลอดจนกำรสร้ำง
ทำงเลือกที่หลำกหลำยด้ำนอำชีพโดยเฉพำะกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่ส่งต่อประชำชนในวัยเรียน 
ก่อนเข้ำสู่กลุ่มคนวัยท ำงำนหรือตลำดแรงงำนที่มีฝีมือ ให้เป็นผู้ที่มีองค์ควำมรู้และทักษะที่เป็นที่ยอมรับในภำคเอกชน
หรือภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบกับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษำธิกำรให้ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ ด ำเนินกำรเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ ต่อสำยสำมัญเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ดังนั้น 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ จึงได้ก ำหนดเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยใช้รูปแบบ Korat Model (Dual VET System : Korat Model) ขึ้น 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

      (๑) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ในสถำนศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ 
      (๒) เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงและพัฒนำอำชีพ/นักวิชำชีพ ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
      (๓) เพ่ือสร้ำงต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพของสถำนศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ สู่ระดับสำกล 

 (๒.๒) สถานภาพโครงการ 

       โครงกำรเดิม   โครงกำรใหม่

(๒.๓) ประเภทโครงการ 

 พัฒนำ  ด ำเนินกำรปกติ 
 (๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๘ เดือน  เริ่มต้นปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี ๒๕๖๕ 
 (๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) จังหวัดนครรำชสีมำ 
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(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย 
        ๑. สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ และระดับอำชีวศึกษำ ในจังหวัดนครรำชสีมำ 
        ๒. ประชำกรวัยท ำงำน ทั้งที่ท ำงำนในระบบและนอกระบบ 
        ๓. เจ้ำของสถำนประกอบกำรต่ำงๆ 
        ๔. บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษำ / เยำวชน 
        ๕. ผู้ประกอบอำชีพที่เก่ียวข้อง 
        ๖. ครูแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ในจังหวัดนครรำชสีมำ 
 (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย........................................... 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

  ตัวช้ีวัด 
๑. สัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
๒. ครูแนะแนวกำรศึกษำ และอำชพีผ่ำนกำรพัฒนำสมรรถนะของครูแนะแนวกำรศึกษำและอำชพี ร้อยละ ๘๐ 
๓. จังหวัดนครรำชสีมำ มีหลักสูตรกำรฝึกอำชีพแบบพัฒนำตนเอง (Non-Degree) จ ำนวน ๓ หลักสูตร 
๔. สถำนศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ มีงำนวิจัยด้ำนอำชีพ สนับสนุน กำรพัฒนำระบบศึกษำ เพื่ออำชีพ

ของสถำนศึกษำอย่ำงน้อย จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 (๔.๒) ผลผลิต 

๑. สัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
๒. ครูแนะแนวกำรศึกษำ และอำชพีผ่ำนกำรพัฒนำสมรรถนะของครูแนะแนวกำรศึกษำและอำชพี ร้อยละ ๘๐ 
๓. จังหวัดนครรำชสีมำ มีหลักสูตรกำรฝึกอำชีพแบบพัฒนำตนเอง (Non-Degree) จ ำนวน ๓ หลักสูตร 
๔. สถำนศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ มีงำนวิจัยด้ำนอำชีพ สนับสนุน กำรพัฒนำระบบศึกษำ เพื่ออำชีพ

ของสถำนศึกษำอย่ำงน้อย จ ำนวน ๑ เรื่อง 
(๔.๓) ผลลัพธ์: 

      ๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพที่ตรงตาม 
ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

      ๒. ครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจงานแนะแนว ความสามารถ ให้แนวทางผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเองได้ 

      ๓. สถานศึกษามีหลักสูตรการฝึกอาชีพแบบพัฒนาตนเอง (Non-Degree) ที่มีคุณภาพ 
      ๔. ครูฝึกอาชีพ ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานอาชีพ (Thai-Meister) สามารถเป็นครูต้นแบบ ฝึกอาชีพ  

ที่มีคุณภาพได้ในระดับสากล 
๕. ผู้เรียน/แรงงาน ได้รับการยอมรับการศึกษาเพ่ืออาชีพให้มีทักษะที่สูงขึ้น (Up skills) 
๖. จังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกการจัดการศึกษาอาชีพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

อาชีพ (Thai-Meister) ในระดับสากล 
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(๔.๔) ผลกระทบ: 
เชิงบวก : 

        ๑. สถำนประกอบกำรในจังหวัดนครรำชสีมำ มีนักวิชำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญสูง พนักงำนมีควำมสำมำรถ
และทักษะตรงกับควำมต้องกำรและมีรำยได้ที่สูงขึ้น 

        ๒. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน และระดับอำชีวศึกษำ มีแนวทำงเลือก สนใจสมัครเรียนกำรศึกษำ
อำชีพมำกขึ้น และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน บริบทพื้นที่ 

        ๓. สถำนศึกษำ ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ มีหลักสูตรกำรศึกษำที่มีควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 

        ๔. จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นต้นแบบจัดกำรศึกษำอำชีพ ที่มีคุณภำพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
  เชิงลบ :  -  

 (๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย   
ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๔ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕ 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
   กิจกรรม ๑.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศกำรศึกษำ 
และอำชีพของจังหวัดนครรำชสีมำ (Big Data ot TVET 
center) 
   กิจกรรม ๑.๒ จัดตั้งศูนย์และเครือข่ำยแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพจังหวัดนครรำชสีมำ 
   กิจกรรม ๑.๓ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลำงของนักเรียนใน
กำรแจ้งควำมจ ำนงค์เรียนต่อสำยอำชีพ 
   กิจกรรม ๑.๔ พัฒนำสมรรถนะของครูแนะแนว 
กำรศึกษำและอำชีพของจังหวัดนครรำชสีมำ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน Dual 
VET System : Korat Model 
   กิจกรรม ๒.๑ กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนที่ประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั้งภำครัฐและเอกชน 
   กิจกรรม ๒.๒ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำน 
ขับเคลื่อนโครงกำรฯ ณ หน่วยงำนต้นแบบ (ประเทศ 
เยอรมันนี) เพ่ือน ำรูปแบบมำท ำกำรประยุกต์ใช้ 
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๔ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕ 

     กิจกรรม ๒.๓ ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อน
โครงกำรฯ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับรูปแบบ 
และกิจกรรมในโครงกำร 
     กิจกรรม ๒.๔ ประชุมโครงกำร กำรศึกษำเพ่ือ
อำชีพแบบสองสถำน โดยใช้รูปแบบ โครำชโมเดล 
Dual VET System : Korat Model (Kickoff Duel 
VET system : Korat Model) 

กิจกรรมที่ ๓ กำรวิจัย เพ่ือหำค ำตอบสมมุติฐำน และ
ใช้เป็นข้อมูลรองรับกำรพัฒนำรูปแบบ Dual VET 
System : Korat Model  
     กิจกรรม  ๓ .๑ ประชุมปฏิบัติ ก ำรวำงแผน
คณะกรรมกำรวิจัยและคณะด ำเนินกำรวิจัย 
     กิจกรรม ๓.๒ ประชุมสนทนำกลุ่มกำรสังเครำะห์
องค์ประกอบ 
     กิจกรรม ๓.๓ ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือ
และประเมินเครื่องมือ  
     กิจกรรม ๓.๔ คณะกรรมกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
ลงพื้นที่สัมภำษณ ์
     กิจกรรม ๓.๕ คณะกรรมกำรส่งแบบสอบถำม 
     กิจกรรม ๓.๖ ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     กิจกรรม ๓.๗ ประชุมปฏิบัติกำรร่ำงรูปแบบ 
     กิจกรรม ๓.๘ ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรน ำ
รูปที่พัฒนำไปใช้ 
     กิจกรรม ๓.๙ คณะกรรมกำรออกประเมินรูปแบบ 
     กิจกรรม ๓.๑๐ ประชุมปฏิบัติกำรสรุปงำนวิจัย 

กิจกรรมที่ ๔ กำรประเมินหน่วยฝึกตำมมำตรฐำน 

กิจกรรมที่ ๕ กำรพัฒนำบุคคล (Certify people) ที่
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน Dual VET System : 
Korat Model  

กิจกรรมที่ ๖ สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 

(๗) วงเงินของโครงการ  จ ำนวน  ๓,๘๓๑,๙๐๐ บำท 
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

         อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรแล้ว 
   แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
   ตำมกฎหมำย 

         อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน 

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
ไม่มี

(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
เครื่องมือด ำเนินกำร  มีควำมพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที

 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม

บุคลำกรมีประสบกำรณ์  มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์
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(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
  .............................................................. ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................................. 

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

.......................................................................................................................................... .................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
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งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวยั ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลย ีหรือนวตักรรม
กิจกรรมยอ่ย : เพิม่สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ เพือ่ขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้รูปแบบ Korat 
Model 
(Dual VET System : Korat Model) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑. งบด าเนินงาน 3,831,900

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 414,300

 (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 34,500  กิจกรรมที ่3.5

- ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ธรุการ (3 คน * 500 บาท * 1วนั) 1,500
 รวมกิจกรรมที ่3.5        1,500

 กิจกรรมที ่3.10
- ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ธรุการ (6 คน * 500 บาท * 1วนั) 3,000
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (6 คน * 5,000 บาท) 30,000

 รวมกิจกรรมที ่3.10     33,000

 (๓) ค่าเช่าบ้าน 315,000  กิจกรรมที ่3.1
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (30 คน * 500 บาท) 15,000

 รวมกิจกรรมที ่3.1      15,000
 กิจกรรมที ่3.2
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (30 คน * 1000 บาท) 30,000
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุ คณะกรรมการสนทนากลุ่ม (6 คน * 5000 บาท * 1 วนั)  30,000

 รวมกิจกรรมที ่3.2       60,000
 กิจกรรมที ่3.3
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมวจิยั (30 คน * 1000 บาท) 30,000
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุ คณะกรรมการสนทนากลุ่ม (6 คน * 5000 บาท * 1 วนั)  30,000

 รวมกิจกรรมที ่3.3       60,000
 กิจกรรมที ่3.4
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมวจิยั (30 คน * 1000 บาท * 2 วนั) 60,000

 รวมกิจกรรมที ่3.4       60,000
 กิจกรรมที ่3.7

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ

หน ้า ๔๘๙



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (30 คน * 1000 บาท) 30,000
 รวมกิจกรรมที ่3.7      30,000

 กิจกรรมที ่3.8
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุ (6 คน * 5000 บาท) 30,000

 รวมกิจกรรมที ่3.8      30,000
 กิจกรรมที ่3.9
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินรูปแบบ (30 คน * 1000 บาท * 2 วนั)             60,000

 รวมกิจกรรมที ่3.9      60,000
 (๕) ค่าตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
 (๖) เงินพิเศษจา่ยแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ
 (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 64,800   กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศการศึกษาและอาชพีของจังหวัดนครราชสีมา

     - ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน)                                             7,200

 รวมกิจกรรมที ่1.1       7,200
  กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครอืขา่ยแนะแนวการศึกษาและอาชพีของจังหวัดนครราชสีมา

     - ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน)                                             7,200

 รวมกิจกรรมที ่1.2       7,200
  กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูกลางของนักเรยีนในการแจ้งความจ านงค์เรยีนตอ่สายอาชพี

     - ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน)                                            7,200

 รวมกิจกรรมที ่1.3        7,200
  กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครแูนะแนวการศึกษาและอาชพีของจังหวัดนครราชสีมา

     - ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน * 3 รุ่น)                                 21,600

 รวมกิจกรรมที ่1.4      21,600
  กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชมุคณะกรรมการด าเนินงานที่ประกอบดว้ยผู้แทนจากหน่วยงานตา่งๆ

     - ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน )                                           7,200

 รวมกิจกรรมที ่2.1       7,200
 กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชมุคณะท างานขบัเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือสรา้งความตระหนักรู้
 เก่ียวกับรปูแบบและกิจกรรมในโครงการฯ

- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน ) 7,200

 รวมกิจกรรมที ่2.3       7,200
 กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) ประชมุเปิดโครงการการศึกษาเพ่ืออาชพีแบบสองสถาน โดยใชร้ปูแบบโคราชโมเดล

     - ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน )                                          7,200

 รวมกิจกรรมที ่2.1       7,200
 (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,310,600

หน้า ๔๙๐



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

 (๑) ค่าเบีย้ส่ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,499,600  กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท) 10,000

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศการศึกษาและอาชพีจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าพาหนะ (50 คน * 400 บาท) 20,000

 รวมกิจกรรมที ่1.1      30,000
 กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)                                                                         10,000

กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครอืขา่ยแนะแนวการศึกษาและอาชพีจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าพาหนะ (50 คน * 500 บาท) 25,000

 รวมกิจกรรมที ่1.2      35,000
 กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)                                                                         10,000

กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูกลางของนักเรยีนในการแจ้งความจ านงค์เรยีนตอ่สายอาชพี

- ค่าพาหนะ (50 คน * 500 บาท) 25,000

 รวมกิจกรรมที ่1.3      35,000
 กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)                                                                         10,000

กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครแูนะแนวการศึกษาและอาชพีของจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าพาหนะ (200 คน * 500 บาท * 3 รุ่น) 300,000

 รวมกิจกรรมที ่1.4     310,000
 กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)                                                                         10,000

กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชมุคณะกรรมการด าเนินงานที่ประกอบดว้ยผู้แทนจากหน่วยงานตา่งๆ

- ค่าพาหนะ (100 คน * 500 บาท ) 50,000

 รวมกิจกรรมที ่2.1      50,000
 กิจกรรมที่ 2.2 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (20 คน * 20,000 บาท ) 1,600,000

 รวมกิจกรรมที ่2.2    1,600,000
 กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท) 10,000

กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชมุคณะท างานขบัเคลื่อนโครงการฯเพ่ือสรา้งความตระหนักรู้

เก่ียวกับรปูแบบและกิจกรรมในโครงการฯ

- ค่าพาหนะ (100 คน * 500 บาท ) 50,000

 รวมกิจกรรมที ่2.3      60,000

หน ้า ๔๙๑



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

 กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)                                                                         10,000

กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 2) ประชมุเปิดโครงการการศึกษาเพ่ืออาชพีแบบสองสถาน โดยใชร้ปูแบบโคราชโมเดล

- ค่าพาหนะ (300 คน * 500 บาท ) 150,000

 รวมกิจกรรมที ่2.4     160,000
 กิจกรรมที่ 3.1 

- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท ) 15,000

 รวมกิจกรรมที ่3.1       15,000
 กิจกรรมที่ 3.2 

- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท ) 15,000

 รวมกิจกรรมที ่3.2       15,000
 กิจกรรมที่ 3.4 

- ค่าพาหนะ (30 คน) กม.ละ 4.- บาท  30,000

 รวมกิจกรรมที ่3.4        30,000
 กิจกรรมที่ 3.6 

- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท ) 15,000

 รวมกิจกรรมที ่3.6       15,000
 กิจกรรมที่ 3.8 

- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท ) 15,000

 รวมกิจกรรมที ่3.8       15,000
 กิจกรรมที่ 3.9 

- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท ) 15,000

 รวมกิจกรรมที ่3.9       15,000
 กิจกรรมที่ 3.10 

- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท ) 15,000

 รวมกิจกรรมที ่3.10     15,000
 กิจกรรมที่ 6 

- ค่าที่พัก (20 หอ้ง * 2,000 บาท * 2 คืน) 80,000

- ค่าเบี้ยเล้ียง (40 คน * 240 บาท * 1 วัน) 9,600

 รวมกิจกรรมที ่6           89,600
 (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 811,000  กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 6,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 2,000

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2)  จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศการศึกษาและอาชพีจังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๔๙๒



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 15,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 4,000

 รวมกิจกรรมที ่1.1       28,000
 กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 6,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 2,000

 กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครอืขา่ยแนะแนวการศึกษาและอาชพีจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 15,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 4,000

 รวมกิจกรรมที ่1.2       28,000
 กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 6,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 2,000

 กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูกลางของนักเรยีนในการแจ้งความจ านงค์เรยีนตอ่สายอาชพี

- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 15,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 4,000

 รวมกิจกรรมที ่1.3       28,000
 กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 6,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 2,000

 กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครแูนะแนวการศึกษาและอาชพีของจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าอาหารกลางวัน (200 คน * 300 บาท * 1 มื้อ * 3 รุ่น) 180,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (200 คน * 50 บาท * 2 มื้อ * 3 รุ่น) 60,000

 รวมกิจกรรมที ่1.4      248,000
 กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 6,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 2,000

 กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชมุคณะกรรมการด าเนินงานที่ประกอบดว้ยผู้แทนจากหน่วยงานตา่งๆ

- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 30,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (100 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 10,000

 รวมกิจกรรมที ่2.1         48,000
 กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 6,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 2,000

หน ้า ๔๙๓



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

 กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชมุคณะท างานขบัเคลื่อนโครงการฯเพ่ือสรา้งความตระหนักรู้

 เก่ียวกับรปูแบบและกิจกรรมในโครงการฯ

- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 30,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (100 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 10,000

 รวมกิจกรรมที ่2.3         48,000
 กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 1) ประชมุคณะท างาน

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 6,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 2,000

 กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 2) ประชมุเปิดโครงการการศึกษาเพ่ืออาชพีแบบสองสถาน โดยใชร้ปูแบบโคราชโมเดล

- ค่าอาหารกลางวัน (300 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 90,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (300 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 30,000

- ค่าถายเอกสาร (30 ชุด * 100 บาท) 5,000

 รวมกิจกรรมที ่2.4       133,000
 กิจกรรมที่ 3.1 

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 9,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 3,000

- ค่าถ่ายเอกสาร ( 30 ชุด * 100 บาท) 3,000

 รวมกิจกรรมที ่3.1          15,000
 กิจกรรมที่ 3.2 

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 9,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 3,000

 รวมกิจกรรมที ่3.2         12,000
 กิจกรรมที่ 3.3 

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 9,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 3,000

 รวมกิจกรรมที ่3.3         12,000
 กิจกรรมที่ 3.5 

- ค่าถ่ายเอกสาร 5,000

 รวมกิจกรรมที ่3.5           5,000
 กิจกรรมที่ 3.6 

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 9,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 3,000

 รวมกิจกรรมที ่3.6         12,000
 กิจกรรมที่ 3.7

หน้า ๔๙๔



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 9,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 3,000

 รวมกิจกรรมที ่3.7         12,000
 กิจกรรมที่ 3.8 

- ค่าอาหารกลางวัน (60 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 18,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (60 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 6,000

- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม (60 เล่ม * 100 บาท) 6,000

- ค่าจ้างท าเกียรติบตัร (100 ฉบบั * 20 บาท) 2,000

 รวมกิจกรรมที ่3.8         32,000
 กิจกรรมที่ 3.10 

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 3 มื้อ) 9,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 3,000

- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม (60 เล่ม * 100 บาท) 6,000

 รวมกิจกรรมที ่3.10       18,000
 กิจกรรมที่ 6 

- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน * 300 บาท * 1 มื้อ) 36,000

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (40 คน * 50 บาท * 6 มื้อ) 12,000

- ค่าอาหารเย็น (40 คน * 300 บาท * 2 มื้อ) 24,000

- ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง (1 คัน 20,000 บาท * 3 วัน) 60,000

 รวมกิจกรรมที ่6          132,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 107,000

 (๑) วสัดุส านักงาน 107,000  กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2)  จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูสารสนเทศการศึกษาและอาชพีจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- กระดาษ A4  5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  525

- พอยเตอร์ 1 อัน ๆ ละ 950 บาท  950

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท  เปน็เงิน  210

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10  1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เปน็เงิน  120

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10   3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เปน็เงิน  300

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  1,800

- น้ ายาลบค าผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  375

- ปล๊ักพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เปน็เงิน  1,000

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  2,800

หน้า ๔๙๕



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เปน็เงิน  440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

- คลิปด า เบอร์ 111   4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

 รวมกิจกรรมที ่1.1       10,000
 กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครอืขา่ยแนะแนวการศึกษาและอาชพีจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- กระดาษ A4  5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  525

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท  เปน็เงิน  210

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  1,800

- น้ ายาลบค าผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  375

- หมึกสี Epson 1 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  1,400

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

๔. งบรายจ่ายอ่ืน - คัดเตอร์ 6 อัน ๆ ละ 95.- บาท เปน็เงิน  570

- กรรไกร 5 อัน ๆ ละ 110.- บาท  เปน็เงิน  550

- กระดาษกาวย่น 3 นิ้ว 2 ม้วน ๆ ละ 95.- บาท เปน็เงิน  190

- แฟ้ม 3 นิ้ว 6 อัน ๆ ละ 150.- บาท เปน็เงิน  900

- คลิปด า เบอร์ 111   4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

 รวมกิจกรรมที ่1.2          8,000
 กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้มลูกลางของนักเรยีนในการแจ้งความจ านงค์เรยีนตอ่สายอาชพี

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- กระดาษ A4  5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  525

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท  เปน็เงิน  210

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  1,800

- น้ ายาลบค าผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  375

- หมึกสี Epson 1 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  1,400

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

- คัดเตอร์ 6 อัน ๆ ละ 95.- บาท เปน็เงิน  570

- กรรไกร 5 อัน ๆ ละ 110.- บาท  เปน็เงิน  550

- กระดาษกาวย่น 3 นิ้ว 2 ม้วน ๆ ละ 95.- บาท เปน็เงิน  190

- แฟ้ม 3 นิ้ว 6 อัน ๆ ละ 150.- บาท เปน็เงิน  900

หน้า ๔๙๖



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- คลิปด า เบอร์ 111   4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

 รวมกิจกรรมที ่1.3          8,000
 กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครแูนะแนวการศึกษาและอาชพีของจังหวัดนครราชสีมา

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- กระดาษ A4  20 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  1,050

- กระดาษพรู๊ฟ 100 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท  เปน็เงิน  600

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10  1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เปน็เงิน  120

- ดินสอ 17 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  1,020

- ปากกาน้ าเงิน 5 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  1,250

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10   3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เปน็เงิน  300

- แฟ้มพลาสติก 17 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  5,100

- น้ ายาลบค าผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  375

- ปล๊ักพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เปน็เงิน  1,000

- หมึกสี Epson 5 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  7,000

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เปน็เงิน  440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

- คลิปด า เบอร์ 111   4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

- ปา้ยไวนิล 3 อัน ๆ ละ 900.- บาท เปน็เงิน  2,700

- ซองขาว 1 กล่อง ๆ ละ 80.- บาท เปน็เงิน  80

- ซองน้ าตาล 1 มัด ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  75

- คลิปด า เบอร์ 108   2 กล่อง ๆ ละ 90.- บาท เปน็เงิน  180

- คลิปด า เบอร์ 109   2 กล่อง ๆ ละ 70.- บาท เปน็เงิน  140

- คลิปด า เบอร์ 110   2กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  140

- ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เปน็เงิน  180

- ปากกาเคมี 40 แทง่ ๆ ละ 30.- บาท เปน็เงิน  1,200

- ที่เจาะกระดาษ (ญ/ล) 2 อัน ๆ ละ 450.- บาท เปน็เงิน  900

- กระดาษกาวย่น 3 นิ้ว 10 ม้วน ๆ ละ 95.- บาท เปน็เงิน  950

- กระดาษโพสอิท 5 อัน ๆ ละ 36.- บาท เปน็เงิน  180

- ฟิวเจอร์บอร์ด (ใหญ)่ 10 อัน ๆ ละ 96.- บาท เปน็เงิน  960

- คัดเตอร์ 10 อัน ๆ ละ 95.- บาท เปน็เงิน  950

- กรรไกร 10 อัน ๆ ละ 110.- บาท  เปน็เงิน  1,100

- กระดาษเกียรติบตัร A4  5 หอ่ ๆ ละ 170.- บาท เปน็เงิน  850

 รวมกิจกรรมที ่1.4        30,000
 กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชมุคณะกรรมการด าเนินงานที่ประกอบดว้ยผู้แทนจากหน่วยงานตา่งๆ

หน้า ๔๙๗



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท  เปน็เงิน  210

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10  1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เปน็เงิน  120

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10   3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เปน็เงิน  300

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  1,800

- น้ ายาลบค าผิด 6 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  450

- ปล๊ักพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เปน็เงิน  1,000

- หมึกสี Epson 3 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  4,200

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เปน็เงิน  440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

- คลิปด า เบอร์ 111   4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

 รวมกิจกรรมที ่2.1        10,000
 กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชมุคณะท างานขบัเคลื่อนโครงการฯเพ่ือสรา้งความตระหนักรู้

 เก่ียวกับรปูแบบและกิจกรรมในโครงการฯ

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- กระดาษ A4  5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  525

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท  เปน็เงิน  210

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10  1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เปน็เงิน  120

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10   3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เปน็เงิน  300

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  1,800

- น้ ายาลบค าผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  375

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  2,800

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เปน็เงิน  440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

- กระดาษเกียรติบตัร A4  5 หอ่ ๆ ละ 170.- บาท เปน็เงิน  850

- คลิปด า เบอร์ 108   2 กล่อง ๆ ละ 90.- บาท เปน็เงิน  180

- คลิปด า เบอร์ 109   2 กล่อง ๆ ละ 70.- บาท เปน็เงิน  140

- ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เปน็เงิน  180

- ปากกาเคมี 20 แทง่ ๆ ละ 30.- บาท เปน็เงิน  600

- คลิปด า เบอร์ 111   4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

หน้า ๔๙๘



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

 รวมกิจกรรมที ่2.3        10,000
 กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 2) ประชมุเปิดโครงการการศึกษาเพ่ืออาชพีแบบสองสถาน โดยใชร้ปูแบบโคราชโมเดล

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- กระดาษ A4  5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  525

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  2,800

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

- คลิปด า เบอร์ 111   5 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  300

- กระดาษเกียรติบตัร A4  5 หอ่ ๆ ละ 170.- บาท เปน็เงิน  850

- คลิปด า เบอร์ 108   2 กล่อง ๆ ละ 90.- บาท เปน็เงิน  180

- ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เปน็เงิน  360

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท  เปน็เงิน  210

- คลิปด า เบอร์ 111   4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10  1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เปน็เงิน  120

- ปล๊ักพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เปน็เงิน  1,000

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  1,800

- น้ ายาลบค าผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  375

 รวมกิจกรรมที ่2.4        10,000
 กิจกรรมที่ 3.1 

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10   3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เปน็เงิน  300

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เปน็เงิน  1,800

- น้ ายาลบค าผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  375

- ปล๊ักพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เปน็เงิน  1,000

- หมึกสี Epson 3 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  4,200

- กระดาษ A4  5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  525

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10  1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เปน็เงิน  120

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เปน็เงิน  440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เปน็เงิน  380

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

 รวมกิจกรรมที ่3.1        10,000
 กิจกรรมที่ 3.5 

หน้า ๔๙๙



  
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  2,800

- กระดาษ A4  5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  525

- ปากกาเคมี 12 แทง่ ๆ ละ 30.- บาท เปน็เงิน  360

- ยางลบดินสอ 2 กล่อง ๆ ละ 10.- บาท เปน็เงิน  20

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  360

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เปน็เงิน  360

- น้ ายาลบค าผิด 1 อัน ๆ ละ 75.- บาท เปน็เงิน  75

 รวมกิจกรรมที ่3.5          5,000
 กิจกรรมที่ 3.8 

- ค่าวัสดสุ านักงาน

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เปน็เงิน  2,800

- กระดาษ A4  10 รีม ๆ ละ 105.- บาท เปน็เงิน  1,050

- ดินสอ 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เปน็เงิน  240

- ปากกาน้ าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เปน็ต้น  500

- ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เปน็เงิน  360

- ปา้ยไวนิล 1 อัน ๆ ละ 900.- บาท เปน็เงิน  900

- ปากกาเคมี 5 แทง่ ๆ ละ 30.- บาท เปน็เงิน  150

 รวมกิจกรรมที ่3.8          6,000
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หมายเหตุ

 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  

    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเท่าน้ัน

หน้า ๕๐๐



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั)
ล ำดบัควำมส ำคัญ...........

โครงกำร  : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอยำ่งมีคุณภำพตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลกั : สง่เสริมและพัฒนำกำร ศึกษำ ทุกช่วงวยั ดว้ยองค์ควำมรู้ เทคโนโลย ีหรือนวตักรรม

กิจกรรมยอ่ย : พัฒนำคุณภำพชีวติกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษทำงสงัคมในจงัหวดันครรำชสมีำ

วงเงิน บำท

ยทุธศำสตร์ชำต ิยทุธศำสตร์ชำตดิำ้นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม

ประเดน็กำรพัฒนำของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ประเดน็กำรพัฒนำที่ 4 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคนและชุมชนอยำ่งมีคุณภำพตำมหลกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยด ำเนินกำร : ศูนยคุ้์มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวดันครรำชสมีำ

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวอำภำภรณ์  บุญสงู ต ำแหน่ง : นักพัฒนำสงัคม

สถำนที่ตดิตอ่ ศูนยคุ้์มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวดันครรำชสมีำ หมำยเลขโทรศัพท์ 0865452578
        (๑)  หลกักำรและเหตผุล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน่ มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั) 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐำนโครงกำรของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

๑,๔๕๖,๑๐๐

๑) ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

   นโยบายของรัฐบาล  ภายใต้การน าของรัฐบาล  พลเอกประยทุธ ์ จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  เป็นกรอบการ

พัฒนาประเทศระยะยาว พร้อมกบัการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอยา่งจริงจงั  

เพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศไทยและบรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกจิความเหล่ือมล้ าทุจริตคอรัปชั่นและความขดัแยง้ในสังคม รวมถงึความสามารถในการ

รับมอืกบัภัยคุกคามและบริหารจดัการกบัความเส่ียงที่ จะเกดิขึ้นในอนาคต ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยสามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มคีวามมั่นคงทางเศรษฐกจิ สังคม

และวฒันธรรม และคนไทยในประเทศมคีวามอยู่ดีมสุีขอยา่งถว้นหน้า “มั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยนื”

   แนวทางการขบัเคล่ือนประเทศด้านคุณภาพชวีติของประชาชน คือ “การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม  และการสร้างโอกาสในการเขา้ถงึบริการของรัฐ”  สอดคล้องกบั

กรอบแนวทางการพัฒนาในยทุธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคกนัทางสังคม เพื่อให้เกดิการเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถงึ 

ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม

๒) การพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs)

     ผู้น าจากประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาติจ านวน ๑๙๓ ประเทศ ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื หรือ Sustainable Development Goals ในการประชมุ

สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) วนัศุกร์ที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๘ เพื่อใชเ้ป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอกี ๑๕ ปีขา้งหน้า 

(๒๐๑๖-๒๐๓๐) บรรลุผลภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ครอบคลุม ๑๗ เป้าหมาย  ได้น าเป้าหมายขอ้ที่  ๑๐  ลดความเหล่ือมล้ าทั้งภายในและระหวา่งประเทศ  ในประเด็นคงการเติบโต

ของรายได้  ในกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุด  และประเด็นสร้างหลักประกนัวา่จะมโีอกาสที่เท่าเทียมและลดความไมเ่สมอภาค  ผ่านการออกกฎหมาย  นโยบาย  การคลัง  ค่าจา้ง  

และการคุ้มครองทางสังคม  มาเป็นหลักแนวคิดในการด าเนินการ

 ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

   แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มวีตัถปุระสงค์เพื่อให้เกดิการบูรณาการการพัฒนาในทุกมติิอยา่งสมเหตุสมผล มคีวามพอประมาณ และมรีะบบภูมคุ้ิมกนั 

และการบริหารจดัการความเส่ียงที่ดี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื โดยมยีทุธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาสังคม คือยทุธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นให้เกดิการลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มฐีานะทางเศรษฐกจิสังคมที่แตกต่างกนั  แกไ้ขปัญหาความยากจน  เพิ่มโอกาส

เขา้ถงึบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชมุชนและเศรษฐกจิฐานรากให้มคีวามเขม้แขง็  เพื่อให้ชมุชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์

ทางเศรษฐกจิมากขึ้น

 ๔) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)

 ขอ้ ๓ การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเขา้ถงึบริการของภาครัฐ

       ๓.๓ ในระยะต่อไป  จะพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม  ระบบการออม  และระบบสวสัดิการชมุชน  ให้มปีระสิทธภิาพและมคีวามยั่งยนืมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการดูแล

ให้มรีะบบการกู้ยมืที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอตัภาพ  พัฒนาศักยภาพ  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธ ิ จดัสวสัดิการชว่ยเหลือและพัฒนาคุณภาพชวีติของ

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้สูงอาย ุ สตรี  และเด็ก

หน้า ๕๐๑



(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ

สภำพปัญหำ / ควำมตอ้งกำร :

ควำมเร่งดว่น : (ระบุระดบัควำมจ ำเป็นเร่งดว่น)

        (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร

             (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร  :

¨ โครงการเดิม ¨ โครงการใหม่

¨ พัฒนา ¨ ด าเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร.......๑.......ปี   เร่ิมต้นป.ี...พฤศจกิายน ๒๕๖๔......        ส้ินสุดป.ี...มถินุายน ๒๕๖๕...........

(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นตน้)

.............๓๒ อ าเภอ ในจงัหวดันครรชาสีมา............................................................................................................................................................................

        (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี

     จากความส าคัญดังกล่าวในขา้งต้น  ศูนยคุ้์มครองคนไร้ที่พึ่งจงัหวดันครราชสีมา         จงึจดัท าโครงการพัฒนาคุณภาพชวีติกลุ่มเป้าหมายพิเศษทาง

สังคม  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึสิทธ ิ สวสัดิการ  และบริการจากภาครัฐและสังคมอยา่งเท่าเทียม  ผ่านการมส่ีวนร่วมขบัเคล่ือนงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการเมอืงน่าอยู่ปลอดโรคปลอดภัย(ทีมดูแลคนเมอืง)  ซ่ึงประกอบด้วยเจา้หน้าที่หน่วยงานสังกดักระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ เจา้หน้าที่หน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุข  เจา้หน้าที่หน่วยงานสังกดักระทรวงมหาดไทย  และกลุ่มซานตาครอส

ขา้งรวมทั้ง  อาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย(์อพม.)

๑. เพื่อส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่ง  คนขอทาน  เขา้ถงึสิทธ ิ สวสัดิการ  และบริการของภาครัฐและสังคมอยา่งเท่าเทียม 

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในจงัหวดันครราชสีมา

๓. เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและบูรณาการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานภาคีเครือขา่ย

   จากสภาวการณ์ในปัจจบุันปัญหาคนไร้ที่พึ่งนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการเยยีวยาแกไ้ขเป็นการเร่งด่วนและจริงจงั   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มคนเร่ร่อน  คนไร้บ้าน  

ครอบครัวเร่ร่อน  ผู้ติดสุรา  ผู้ป่วยขา้งถนน ผู้พ้นโทษและคนใชท้ี่สาธารณะหลับนอนชั่วคราว  เนื่องจากบุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะที่ไมอ่าจชว่ยเหลือตนเองได้  ขาดความมั่นคง

ในการด ารงชวีติได้อยา่งปกติ  ไมม่ทีี่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  ไมส่ามารถหารายได้เพียงพอแกก่ารยงัชพี  ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไมส่ามารถประกอบอาชพีได้  บุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะ

ที่ไมอ่าจพึ่งพาบุคคลอื่นได้  ท าให้มชีวีติอยู่อยา่งยากล าบาก  จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019   ประเทศไทยเองกก็ าลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก เนื่องจาก

ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชวีติจ านวนไมน่้อย  เป็นสถานการณ์วกิฤติทางสุขภาพ  และรวมถงึสถานการณ์วกิฤติทางเศรษฐกจิคร้ังใหมท่ี่มคีวามรุนแรง  ท าให้เห็นคนตกงานมากขึ้น  

แรงงานตัดสินใจเดินท างกลับต่างจงัหวดั เพราะถกูเลิกจา้งกนัเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงในกรณีของคนที่ไมไ่ด้มคีรอบครัวหรือภูมลิ าเนาให้กลับ  หรือกลับไปแล้วญาติไมใ่ห้เขา้บ้าน

ไมอ่นุญาตให้อยู่อาศัย  คนที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง  คนที่มเีงินเกบ็ไมเ่พียงพอ  ท าให้เกดิคนเร่ร่อน  คนไร้บ้านหน้าใหม(่New Homeless) ในสังคมเพิ่มขึ้น  ซ่ึงถอืวา่เป็นความท้าทาย

ในการบริหารจดัการให้สามารถขบัเคล่ือนการด าเนินให้เป็นไปตามปกติ  เป็นประโยชน์สูงสุดแกก่ลุ่มเป้าหมาย  ภายใต้สถานการณ์วกิฤติได้อยา่งปลอดภัย  จากขอ้มลูสถติิผู้ใชบ้ริการ

ของศูนยคุ้์มครองคนไร้ที่พึ่งจงัหวดันครราชสีมา  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  พบวา่ มผู้ีใชบ้ริการภายในหน่วยงานรวมทั้งส้ิน  ๑๕๘ ราย  ประกอบด้วย     คนไร้ที่พึ่ง ๑๓๒ ราย  

คนขอทาน ๔ ราย  และผู้ป่วยจติทุเลา ๒๒ ราย  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ในปีงบประมาณนี้มผู้ีใชบ้ริการโดยเฉล่ีย  ๑๓ รายต่อเดือน  หรือมผู้ีใชบ้ริการรายใหมเ่ขา้ใชบ้ริการเกอืบทุกวนั 

ท าให้เห็นถงึความถี่ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้  ยงัมขีอ้มลูสถติิการให้บริการแกค่นเร่ร่อนไร้บ้าน  คนขอทาน  ของกลุ่มซานตาครอสขา้งถนนอกี  จ านวน  

๑๗๙ ราย  ประกอบด้วย  คนไร้ที่พึ่ง  ๑๓๐ ราย  คนขอทาน  ๑๑ ราย  ผู้ป่วยจติทุเลา  ๒๔ ราย  และผู้มคีวามซ้ าซ้อน  ๑๔ ราย  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ให้การดูแลชว่ยเหลือ

นอกหน่วยงานผ่านอาสาสมคัร  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึสิทธ ิ บริการ และการชว่ยเหลือของภาครัฐและสังคม  เนื่องกลุ่มเป้าหมายนี้  เป็นกลุ่มที่ไมส่มคัรใจเขา้ใชบ้ริการ

ของหน่วยงานภาครัฐ จากขอ้มลูการจดทะเบียนผู้แสดงความสามารถ  ณ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสีมา  ขอ้มลู ณ  

วนัที่  ๑๑ สิงหาคม  ๑๕๖๓  มผู้ียื่นค าขอมบีัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๒๗๐ คน  แบ่งเป็นคนปกติ

จ านวน  ๑๗๔  คน  คนพิการ  จ านวน  ๙๖  คน  เป็นผู้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรี,ร้องเพลง  จ านวน  ๒๐๙  คน  การแสดงศิลปะ  จ านวน  ๒๗  คน  

นาฏศิลป์  จ านวน  ๒๕  คน  อื่นๆ จ านวน  ๙  คน  ซ่ึงผลจากการส ารวจติดตามผู้แสดงความสามารถพบวา่ปัญหาอปุสรรคของผู้แสดงความสามารถบางส่วน  

ยงัมขีดีความสามารถไมเ่ป็นที่ประทับใจต่อผู้รับชม  ท าให้มรีายได้จากการแสดงความสามารถเล้ียงชพียงัไมเ่พียงต่อภาระความจ าเป็นใชจ้า่ย  จงึมคีวามต้องการให้

ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชพีของผู้แสดงความสามารถเพิ่มเติม  ให้มขีดีความสามารถในการแสดงความสามารถเพื่อด ารงชพีได้ดีขึ้น

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย  ๑. อาสาสมคัร  ๓๒ อ าเภอๆละ ๕ คน  รวม  ๑๖๐ คน 

 ๒. คนไร้ที่พึ่ง  คนขอทาน  ผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  ๕๐  คน

 ๓. ผู้แสดงความสามารถ  จ านวน  ๖๐ คน
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         (๔) เป้ำหมำย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงกำร

             (๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
 ตวัชี้วดั 
 ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมมคุีณภาพชวีติดีขึ้น เขา้ถงึบริการของรัฐและสังคม………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………
             (๔.๒) ผลผลติ 

    …กลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชวีติและเขา้ถงึบริการของรัฐและสังคม……………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………

             (๔.๓) ผลลพัธ ์:

      …กลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมมคุีณภาพชวีติดีขึ้น เขา้ถงึบริการของรัฐและสังคม………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………………

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : ……ประชาชนมคุีณภาพชวีติที่ดี ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม……………………………………………………………………………………..

 เชิงลบ : ………………………………………………………………………………………………....

         (๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน

         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ü ลงในชอ่งระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส าคัญด้วย)

1. อบรมให้ความรู้แกอ่าสาสมคัรในการปฏิบัติงาน

กบัคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ๔ รุ่นๆละ ๕๐ คน

2. จดุบริการสัญจรแกค่นไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

๑๐ คร้ัง

3. ถอดบทเรียนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีติ

คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ๑ คร้ัง

4. พัฒนาทักษะอาชพีผู้แสดงความสามารถใน

จงัหวดันครราชสีมา ๒ รุ่นๆละ ๔๐ คน

5. งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถ

จงัหวดันครราชสีมา

        (๖) วธิกีำรด ำเนินงำน ¨ ด าเนินการเอง ¨ จา้งเหมา

         (๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน....๑,๔๕๖,๑๐๐......บำท 

(ให้กรอกรายละเอยีดขอ้มลูตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

         (๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

¨ โครงการไมใ่ชภ่ารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

¨ โครงการเป็นภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมเีหตุผลความจ าเป็นและเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

¨ มหีนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

¨ ไมม่หีนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร

ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65
กิจกรรมยอ่ย

(๓.๒) ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย :……คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการเมอืงน่าอยู่ปลอดโรคปลอดภัย(ทีมดูแลคนเมอืง)  ซ่ึงประกอบด้วย 

เจา้หน้าที่หน่วยงานสังกดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ เจา้หน้าที่หน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุข  เจา้หน้าที่หน่วยงานสังกดักระทรวงมหาดไทย 

และกลุ่มซานตาครอสขา้งรวมทั้ง  อาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย(์อพม.)

ก.ค. - ก.ย. 65
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           (๙) ควำมพร้อมของโครงกำร

(๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ

¨ ด าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที

¨ อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

¨ อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

¨ ม ีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช)้ ..ศูนยคุ้์มครองคนไร้ที่พึ่งจงัหวดันครราชสีมาและกลุ่มซานตาครอสขา้งถนน..................

¨ มแีต่ยงัไมส่มบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช)้ ...........................................................................

¨ ไมม่ี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมอื และเทคนิคการด าเนินการ

       ๏ บุคลากรมปีระสบการณ์ ¨ ทั้งหมด ¨ บางส่วน ¨ ไมม่ปีระสบการณ์

๏ เคร่ืองมอืด าเนินการ ¨ มพีร้อมด าเนินการได้ทันที

¨ มบีางส่วนและต้องจดัหาเพิ่มเติม

¨ ไมม่ ีต้องจดัหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ ¨ มปีระสบการณ์สูง

¨ มปีระสบการณ์ปานกลาง

¨ ไมม่ปีระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

¨ ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

¨ อยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

¨ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไมพ่ิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

¨ ไมต้่องท ารายงานการศึกษา

¨ ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วธิกีำรบริหำรจดักำรหรือกำรดแูลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแลว้เสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยนืของโครงกำร :

...............การติดตามการด าเนินงานให้เกดิความต่อเนื่องและยั่งยนืหลังเสร็จสินโครงการ......................................................................................................................................

...............การค้นหาภาคีเครือขา่ยเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงาน...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

         (๑๑) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถา้มี)

๑,๔๕๖,๑๐๐

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการ ศกึษา ทุกช่วงวัย ดว้ยองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีหรือนวัตกรรม

กิจกรรมยอ่ย : พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคม

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

  (๒) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ

  (๓) คา่เชา่บา้น

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ  ระบจุ  านวน /คน/ระยะเวลา/คา่ใชจ้า่ย

  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผูใ้หญ่บา้น

  (๖) เงินพิเศษจา่ยแกล่กูจา้งในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) ๙๙,๖๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัรในการปฏิบตังิานกบัคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

  ๑.๑ คา่ตอบแทนวิทยากรบรรยาย(บคุลากรภาครฐั) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๙,๖๐๐ บาท

  ๑.๒ คา่ตอบแทนวิทยากรบรรยาย(เอกชน) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๑,๒๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๙,๒๐๐ บาท

  ๑.๓ คา่ตอบแทนวิทยากรกลุม่ ๔ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๕๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๖,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานพฒันาคณุภาพชีวิตคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

  ๒.๑ คา่ตอบแทนวิทยากรบรรยาย(บคุลากรภาครฐั) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท  = ๒,๔๐๐ บาท

  ๒.๒ คา่ตอบแทนวิทยากรบรรยาย(เอกชน) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๑,๒๐๐ บาท = ๔,๘๐๐ บาท

  ๒.๓ คา่ตอบแทนวิทยากรกลุม่ ๘ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๕๐๐ บาท  = ๘,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพผูแ้สดงความสามารถในจงัหวดันครราชสมีา

  ๓.๑ คา่ตอบแทนวิทยากรบรรยาย(บคุลากรภาครฐั) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท ๒ รุน่ = ๔,๘๐๐ บาท

    ๓.๒ คา่ตอบแทนวิทยากรบรรยาย(เอกชน) ๔ คนๆละ ๓ ชม.ๆละ ๑,๒๐๐ บาท ๒ รุน่ = ๒๘,๘๐๐ บาท

๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้สดงความสามารถจงัหวดันครราชสมีา

  ๔.๑ คา่ตอบแทนพิธีกรคู ่๒ คนๆละ ๖ ชม.ๆละ ๕๐๐ บาท = ๖,๐๐๐ บาท

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน้า ๕๐๕



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถา้มี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กัและคา่พาหนะ ๕๑๕,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัรในการปฏิบตังิานกบัคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

  ๑.๑ คา่ทีพ่กั ๕๐ คนๆละ ๑ คนืๆละ ๖๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๒๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๒ คา่เดนิทางผูเ้ขา้อบรม(ตามระยะใกล-้ไกล) ๔ รุน่ๆละ ๔๐ คน  = ๖๔,๕๐๐ บาท

๒. กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานพฒันาคณุภาพชีวิตคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

  ๒.๑ คา่ทีพ่กั ๑๗๐ คนๆละ ๑ คนืๆละ ๖๐๐ บาท = ๑๐๒,๐๐๐ บาท

  ๒.๒ คา่เดนิทางผูเ้ขา้อบรม(ตามระยะใกล-้ไกล) ๑๖๐ คน  = ๖๔,๕๐๐ บาท

๓. กิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพผูแ้สดงความสามารถในจงัหวดันครราชสมีา

  ๓.๑ คา่ทีพ่กั ๔๐ คนๆละ ๒ คนืๆละ ๖๐๐ บาท ๒ รุน่ = ๙๖,๐๐๐ บาท

    ๓.๒ คา่เดนิทางผูเ้ขา้อบรม(เหมาจา่ย) ๓๐ คนๆละ ๔๐๐ บาท ๒ รุน่  = ๒๔,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้สดงความสามารถจงัหวดันครราชสมีา

  ๔.๑ คา่เดนิทางผูจ้ดัแสดงผลงาน ๒๐ บธูๆละ ๑,๐๐๐ บาท = ๒๐,๐๐๐ บาท

  ๔.๒ คา่เดนิทางผูแ้สดงความสามารถ(เหมาจา่ย) ๖๐ คนๆละ ๔๐๐ บาท = ๒๔,๐๐๐ บาท

  (๒)  คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่

  (๓)  คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ ์

  (๔) คา่ซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง

  (๕) คา่เชา่ทรพัยส์นิ

  (๖) คา่จา้งเหมาบรกิาร ๘๙,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัรในการปฏิบตังิานกบัคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

    ๑.๑ คา่จา้งท าเอกสาร ๕๐ เลม่ๆละ ๕๐ บาท ๔ รุน่ = ๘,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานพฒันาคณุภาพชีวิตคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

    ๒.๑ คา่จา้งท าเอกสาร ๑๖๐ เลม่ๆละ ๕๐ บาท  = ๘,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพผูแ้สดงความสามารถในจงัหวดันครราชสมีา

    ๓.๑ คา่จา้งท าเอกสาร ๓๐ เลม่ๆละ ๕๐ บาท ๒ รุน่ = ๓,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้สดงความสามารถจงัหวดันครราชสมีา

  ๔.๑ คา่จา้งท าเวทแีละจดัสถานที ่= ๗๐,๐๐๐ บาท

หน ้า ๕๐๖



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถา้มี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๗) คา่ใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม ๖๐๓,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัรในการปฏิบตังิานกบัคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

  ๑.๑ คา่อาหาร ๕๐ คนๆละ ๓ มือ้ๆละ ๒๕๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๕๐,๐๐๐ บาท

    ๑.๒ คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ ๕๐ คนๆละ ๔ มือ้ๆละ ๕๐ บาท ๔ รุน่  = ๔๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมจดุบรกิารสญัจรแก่คนไรท้ีพ่ึง่และคนชอทาน

  ๒.๑ คา่อาหาร(ขา้วกลอ่ง) ๕๐ คนๆละ ๑ มือ้ๆละ ๕๐ บาท ๑๐ ครัง้ = ๒๕,๐๐๐ บาท

  ๒.๒ คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ ๕๐ คนๆละ ๑ มือ้ๆละ ๓๕ บาท ๑๐ ครัง้  = ๑๗,๕๐๐ บาท

๓. กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานพฒันาคณุภาพชีวิตคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

  ๓.๑ คา่อาหาร ๑๗๐ คนๆละ ๓ มือ้ๆละ ๒๕๐ บาท = ๑๒๗,๕๐๐ บาท

    ๓.๒ คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ ๑๗๐ คนๆละ ๔ มือ้ๆละ ๕๐ บาท  = ๓๔,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพผูแ้สดงความสามารถในจงัหวดันครราชสมีา

  ๔.๑ คา่อาหาร ๔๐ คนๆละ ๕ มือ้ๆละ ๒๕๐ บาท ๒ รุน่ = ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  ๔.๒ คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ ๔๐ คนๆละ ๖ มือ้ๆละ ๕๐ บาท ๒ รุน่  = ๒๔,๐๐๐ บาท

๕. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้สดงความสามารถจงัหวดันครราชสมีา

  ๕.๑ คา่อาหารผูเ้ขา้รว่มงาน ๕๐๐ คนๆละ ๑ มือ้ๆละ ๑๐๐ บาท = ๕๐,๐๐๐ บาท

    ๕.๒ คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ ๕๐๐ คนๆละ ๒ มือ้ๆละ ๓๕ บาท  = ๓๕,๐๐๐ บาท

  (๘) คา่รบัรองและพิธีการ ๑,๕๐๐ ๑. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้สดงความสามารถจงัหวดันครราชสมีา

  คา่ของทีร่ะลกึประธานในพิธีเปิด ๑ ชิน้  = ๑,๕๐๐ บาท

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดสุ  านกังาน 
  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 
  (๓)  วสัดไุฟฟา้และวทิย ุ
  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ ๔๗,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัรในการปฏิบตังิานกบัคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

    ๑.๑ คา่ปา้ยจดักิจกรรม ขนาด ๓ x ๒ เมตร ๑ อนั  = ๑,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานพฒันาคณุภาพชีวิตคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

    ๒.๑ คา่ปา้ยจดักิจกรรม ขนาด ๓ x ๒ เมตร ๑ อนั  = ๑,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพผูแ้สดงความสามารถในจงัหวดันครราชสมีา

  ๓.๑ คา่ปา้ยจดักิจกรรม ขนาด ๓ x ๒ เมตร ๑ อนั  = ๑,๐๐๐ บาท

หน้า ๕๐๗



 
 
 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถา้มี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้สดงความสามารถจงัหวดันครราชสมีา

  ๔.๑ คา่ปา้ยจดักิจกรรม ขนาด ๕ x ๗ เมตร ๑ อนั  = ๖,๐๐๐ บาท

  ๔.๒ คา่ปา้ยประชาสมัพนัธกิ์จกรรม ขนาด ๐.๕ x ๑.๕ เมตร ๒๐ อนัๆละ ๑๕๐ บาท  = ๓,๐๐๐ บาท

  ๔.๓ คา่ของทีร่ะลกึประชาสมัพนัธกิ์จกรรม ๕๐๐ ชิน้ๆละ ๗๐ บาท = ๓๕,๐๐๐ บาท

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์
  (๖) วสัดกุอ่สรา้ง
  (๗) วสัดงุานบา้นงานครวั
  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์
  (๙) วสัดสุนามและการฝึก ๑๐๑๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัรในการปฏิบตังิานกบัคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

    ๑.๑ คา่วสัดจุดักิจกรรม ๔๐ ชดุๆละ ๑๕๐ บาท ๔ รุน่ = ๒๔,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมจดุบรกิารสญัจรแก่คนไรท้ีพ่ึง่และคนชอทาน

    ๒.๑ คา่วสัดจุดักิจกรรม ๕๐ ชดุๆละ ๑๐๐ บาท ๑๐ ครัง้ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมถอดบทเรยีนการด าเนินงานพฒันาคณุภาพชีวิตคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน

    ๓.๑ คา่วสัดจุดักิจกรรม ๑๖๐ ชดุๆละ ๕๐ บาท = ๘,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมพฒันาทกัษะอาชีพผูแ้สดงความสามารถในจงัหวดันครราชสมีา

    ๔.๑ คา่วสัดจุดักิจกรรม ๓๐ ชดุๆละ ๑๕๐ บาท ๒ รุน่ = ๙,๐๐๐ บาท

๕. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้สดงความสามารถจงัหวดันครราชสมีา

  ๕.๑ คา่วสัดจุดักิจกรรม = ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชนใ์นการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน 

   กรุณาอยา่เพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

 ๒. กรณีประสงคจ์ะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีรั่บผดิชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

 ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีมี่งบประมาณเทา่น้ัน 

หน้า ๕๐๘



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงกำร  : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
กิจกรรมย่อย  ย่าโมโมเดล การพัฒนาท้องถิ่นตามภูมิสังคม      วงเงิน  ๓,๓๘๐,๐๘๐  บำท (สำมล้ำนสำมแสนแปดหมื่นแปดสิบบำทถ้วน) 
ยุทธศำสตร์ชำติ   ๓ เสริมสร้างศักยภาพคน  
แผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสมีำ ยุทธศำสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
แนวทำงกำรพัฒนำที ่๔.๓ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิตามหลักปรัชญาเสราบกิจพอเพยีง การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 
และภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกจิชุมชน 
แผนงำน ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี
หน่วยด ำเนินกำร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
หน่วยสนับสนนุ : ธกส 
ผู้รับผิดชอบ :  ผศ.ดร.ณัฐธญิา เบือนสันเทียะ    

ต ำแหน่ง : อาจารย์  
สถำนที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๘๘-๒๔๒๔๕๓๖ 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
ตามที่รัฐบาลได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาในทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หนึ่งในประเด็นหลักที่ส าคัญคือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคเกษตร ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา งานวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค านึงถึง
ความส าคัญของการก ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
มาเป็นแกนของการพัฒนาและเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดท าโครงการอบรมผู้น าผู้น าชุมชนและสมาชิกชุมชนต้นแบบ หลักสูตรการออกแบบและ
พัฒนาท้องถิ่นตามภูมิสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการที่ดินและน้ าอย่างเหมาะสม หลักการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมตามภูมิ
สังคม สามารถน าไปปรับใช้และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : รูปแบบการจดัการที่ดินและน้ าอยา่งเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเชิงภูมิ

สังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ 
ควำมเร่งด่วน : เร่งด่วนมากที่สุด 

 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการที่ดินและน้ าในการเกษตรอย่างเหมาะสม
2. ผู้เพือ่พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพบิัติ
3. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเกษตรแบบพึ่งตนเอง

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
โครงการเดิม โครงการใหม่ 
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(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร        1       ปี   เริ่มต้นปี ..๑ ต.ค ๖4. สิ้นสุดปี .....๓๐ ก.ย ๖5... 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น)    จังหวัดนครราชสีมา 

-ศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบฯ

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้น าศูนย์เรียนรู้และผู้น าชุมชนต้นแบบฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรและชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม ปี ๒๕๖๕ 

๑. อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ๑๐๐ 
๒. การปรับพ้ืนท่ีการเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ ๒ 
๓. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่การวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ 

๑๐๐ 

๔. อบรมการพัฒนา 3 ขุมพลัง หัวคันนาทองค ากิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม 

๕๐ 

๕. ลงพื้นที่การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาการพัฒนา 3 ขุมพลัง ป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่างการสร้างพลังสามัคคีพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 

๕ 

(๔.๒) ผลผลิตผลผลิต 
๑. เกษตรกรได้รับการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร จ านวน ๑๐๐ ราย 
๒.  การปรับพ้ืนท่ีการเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ จ านวน ๒ แปลง 
๓. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน จ านวน ๒๐ ราย 
๔. ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าทางการเกษตรในระยะยาว จ านวน ๑ ชุมชน 
๕. การจัดการน้ า ดิน ป่า สานต่อศาสตร์พระราชา จ านวน ๑ ต้นแบบ 
๖. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้  จ านวน 

๑๐๐ ราย 
 (๔.๓) ผลลัพธ ์

๑. มีแหล่งน้ าทางการเกษตรเพียงพอ ผลผลิตทางการเกษตรลดความเสี่ยง 
๒. รวมกลุ่มอาชีพเกษตรกร ร่วมกนับริหารจดัการน้ าอย่างเป็นระบบ 
๓. ชุมชนในภาคการเกษตร มีศักยภาพในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง 
๔. ผลผลิตการเกษตร ได้รับผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น มากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
- ไม่มี
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(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
๑.เกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้แกเ่กษตรกร 







๒. การปรับพ้ืนท่ีการเกษตรตามแบบ
แนวทางทฤษฎีใหม่  


 

๓. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา
การเกษตรในพ้ืนท่ีการวิเคราะห์ปญัหาและ
หาแนวทางน าศาสตร์พระราชาไป
ประยุกต์ใช้ 

 

๔. การพัฒนา 3 ขุมพลัง หัวคันนาทองค า
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม 

 

๕. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาการ
พัฒนา 3 ขุมพลัง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่างการสรา้งพลังสามคัคีพัฒนาชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน 

 

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 

(๗) วงเงิน ๓,๓๘๐,๐๘0 บำท (สำมล้ำนสำมแสนแปดหมื่นแปดสิบบำทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 
(๘.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 
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(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร : การท าโครงการต่อเนื่อง 

 (๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : ไม่มี 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา

แผนงาน :ส่งเสรมิและพัฒนาดา้นศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

โครงการ  : โครงการเสรมิสรา้งความมัน่คงในการพัฒนาคน 
และชมุชนอย่างมคุีณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ส่งเสรมิและพัฒนาดา้นศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

กิจกรรมย่อย : ย่าโมโมเดล การพัฒนาทอ้งถ่ินตามภมูสิังคม      
๑. งบด าเนินงาน 3,338,080.00       

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 808,920.00          

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 25,200.00            

50,400.00            
63,000.00            

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 202,800.00          

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน 15,000.00            

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 68,000.00            

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000.00            

ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 160,000.00          ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 20,000 x  2 แปลง

ค่าจ้างแรงงานเตรียมวสัดุ แปลงสาธติก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วสัดุส านักงาน 5,520.00              

  (๔) วสัดุการเกษตร 
200,000.00          

2. ค่าอาหารวา่ง 35 บาท x 100 คน x 4 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 100 ชุด
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง

ค่าวสัดุส านักงาน 5,520 บาท

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

1. ค่าที่พกัวทิยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 17 คน x 2 คืน
2. ค่าเดินทางวทิยากร 5,500 บาท x 4 คน
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน
4. ค่าเบีย้เล้ียงนักศึกษาปฏบิติังาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วนั × 4 คน

ค่าวสัดุการเกษตรในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท   2 แปลง

1. ค่าตอบแทนวทิยากร บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วนั × 2 คน
2. ค่าตอบแทนวทิยากร มิใช่บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วนั × 2 คน
3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวทิยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วนั × 5 คน

1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 3 คร้ัง

1. ค่าอาหารกลางวนั  120 บาท x 100 คน x 2 วนั

หน้า ๕๑๓



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

ค่าของที่ระลึกวทิยากร 9,000.00              

๒. งบลงทนุ

๒.๑ ค่าครภุณัฑ์

3. งบรายจ่ายอ่ืน

3.๑ ........................................................................

กิจกรรมหลัก : เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ปญัหาการเกษตรในพืน้ที่การวเิคราะหป์ญัหาและหาแนวทางน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้
กิจกรรม อบรมเกษตรทฤษฎใีหม่กับการลดปญัหาส่ิงแวดล้อมและเพิม่รายได้แก่เกษตรกร 702,320.00         

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 25,200.00            

50,400.00            

63,000.00            

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 87,200.00            

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน 15,000.00            

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 68,000.00            

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000.00            
ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 160,000.00          ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 20,000 x  2 แปลง
ค่าจ้างแรงงานเตรียมวสัดุ แปลงสาธติก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน
4. ค่าเบีย้เล้ียงนักศึกษาปฏบิติังาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วนั × 4 คน

1. ค่าที่พกัวทิยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 17 คน x 2 คืน
2. ค่าเดินทางวทิยากร 5,500 บาท x 4 คน

ค่าของที่ระลึกวทิยากร ๑,000 บาท x 9 คน

1. ค่าตอบแทนวทิยากร บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วนั × 2 คน

2. ค่าตอบแทนวทิยากร มิใช่บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วนั × 2 คน

3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวทิยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วนั × 5 คน

1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 3 คร้ัง

1. ค่าอาหารกลางวนั  120 บาท x 100 คน x 2 วนั
2. ค่าอาหารวา่ง 35 บาท x 100 คน x 4 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 100 ชุด
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง

หน้า ๕๑๔



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วสัดุส านักงาน 5,520.00              
  (๔) วสัดุการเกษตร 200,000.00          

ค่าของที่ระลึกวทิยากร 18,000.00            

๒. งบลงทนุ
๒.๑ ค่าครภุณัฑ์
3. งบรายจ่ายอ่ืน
3.๑ ........................................................................

กิจกรรมหลัก : อบรมการพฒันา 3 ขุมพลัง หวัคันนาทองค ากิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดการพืน้ที่เกษตรกรรม
กิจกรรม อบรมเกษตรทฤษฎใีหม่กับการลดปญัหาส่ิงแวดล้อมและเพิม่รายได้แก่เกษตรกร 647,220.00         

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 25,200.00            

50,400.00            

63,000.00            

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 67,600.00            

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน 15,000.00            

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 41,500.00            

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000.00            
ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 160,000.00          ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 20,000 x  2 แปลง

ค่าวสัดุส านักงาน 5,520 บาท
ค่าวสัดุการเกษตรในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท   2 แปลง

ค่าของที่ระลึกวทิยากร 2,000 บาท x 9 คน

1. ค่าตอบแทนวทิยากร บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วนั × 2 คน

2. ค่าตอบแทนวทิยากร มิใช่บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วนั × 2 คน

3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวทิยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วนั × 5 คน

1. ค่าที่พกัวทิยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 1๐ คน x 2 คืน
2. ค่าเดินทางวทิยากร 5,500 บาท x 4 คน
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน
4. ค่าเบีย้เล้ียงนักศึกษาปฏบิติังาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วนั × 4 คน

1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 3 คร้ัง

1. ค่าอาหารกลางวนั  120 บาท x 50 คน x 2 วนั
2. ค่าอาหารวา่ง 35 บาท x 50 คน x 4 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 50 ชุด
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง

หน ้า ๕๑๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

ค่าจ้างแรงงานเตรียมวสัดุ แปลงสาธติก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วสัดุส านักงาน 5,520.00              
  (๔) วสัดุการเกษตร 200,000.00          

ค่าของที่ระลึกวทิยากร 9,000.00              

๒. งบลงทนุ
๒.๑ ค่าครภุณัฑ์
3. งบรายจ่ายอ่ืน
3.๑ ........................................................................

กิจกรรมหลัก : ลงพืน้ที่การขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาการพฒันา 3 ขุมพลัง ปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการสร้างพลังสามัคคีพฒันาชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรม อบรมเกษตรทฤษฎใีหม่กับการลดปญัหาส่ิงแวดล้อมและเพิม่รายได้แก่เกษตรกร 1,179,620.00      

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 25,200.00            

50,400.00            

ค่าวสัดุส านักงาน 5,520 บาท
ค่าวสัดุการเกษตรในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท   2 แปลง

ค่าของที่ระลึกวทิยากร ๑,000 บาท x 9 คน

1. ค่าตอบแทนวทิยากร บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วนั × 2 คน

2. ค่าตอบแทนวทิยากร มิใช่บคุลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วนั × 2 คน

หน้า ๕๑๖



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

63,000.00            

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 338,000.00          

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน 75,000.00            

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 207,500.00          

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000.00            
ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 160,000.00          ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ 20,000 x  2 แปลง
ค่าจ้างแรงงานเตรียมวสัดุ แปลงสาธติก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วสัดุส านักงาน 5,520.00              
  (๔) วสัดุการเกษตร 200,000.00          

ค่าของที่ระลึกวทิยากร 45,000.00            

๒. งบลงทนุ
๒.๑ ค่าครภุณัฑ์
3. งบรายจ่ายอ่ืน
3.๑ ........................................................................

หมายเหตุ

 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้งัหวดัและกลุม่จงัหวดัใชท้ะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน 

   กรณุาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็

 ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณทีร่บัผิดชอบจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัก่อน
 ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่น้ัน 

3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวทิยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วนั × 5 คน

1. ค่าที่พกัวทิยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 1๐ คน x 2 คืน x 5 คร้ัง
2. ค่าเดินทางวทิยากร 5,500 บาท x 4 คน x 5 คร้ัง
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน x 5 คร้ัง
4. ค่าเบีย้เล้ียงนักศึกษาปฏบิติังาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วนั × 4 คน x 5 คร้ัง

1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 5  คร้ัง

ค่าวสัดุการเกษตรในการปรับพืน้ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎใีหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท   2 แปลง

ค่าของที่ระลึกวทิยากร ๑,000 บาท x 9 คน x 5  คร้ัง

1. ค่าอาหารกลางวนั  120 บาท x 50 คน x 2 วนั x 5  คร้ัง
2. ค่าอาหารวา่ง 35 บาท x 50 คน x 4 มื้อ x 5  คร้ัง
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000 x 5  คร้ัง
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 50 ชุด x 5  คร้ัง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค านวนตามระยะทางกรมทางหลวง x 5  คร้ัง

ค่าวสัดุส านักงาน 5,520 บาท

หน้า ๕๑๗



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
กิจกรรมย่อย : ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชนแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๕ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีข้อ 1 ด้านความมั่นคง ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล  า เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง    ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐและอ่ืน ๆ  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร  ไชยสอน  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  สถานที่ติดต่อ ส านักงานยุติธรรม 
จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7-8  ถนนร่วมเริงไชย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4435 3955 
(๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ที่มา : ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล  า เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ประกอบกับ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) มีหน้าที่ในการเสนอแนวนโยบาย วางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภายในจังหวัด วางแนวทางบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในทุกมิติ และในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา  (กพยจ.) ในครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่       
4 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ (กพยจ.) ในครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
256๓  มีมติให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการเสนอ “โครงการการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในชุมชนแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๕ ในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมาก

เป็นอันดับ 2 ของประเทศ แต่ยังมีประชาชนเป็นจ านวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ หรือสิทธิที่ควรจะได้รับจากรัฐ 
เช่น กรณีเหตุกราดยิงในพื นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ 
ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นตัวเงิน หรือด้านทรัพย์สิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้สูญเสีย เป็นการ
เยียวยาด้านจิตใจ หรือการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ปัญหาการถูกจับกุม หรือถูกขังโดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความผิด ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งผู้ต้องหาไม่ได้เยียวยาจะต้องเป็นภาระของผู้เสียหายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ปัญหาทอดทิ ง
หรือทารุณกรรมผู้สูงอายุ หรือเด็ก หรือทารก ซึ่งบุคคลในครอบครัวไม่มีความพร้อมที่จะเลี ยงดู ซึ่ง ตามรัฐธรรมนูญ 2560 
มาตรา 25 วรรคท้ายได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระท าความผิดอาญา ของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ
กฎหมายภายในประเทศ ซึ่งเปนกลไกและเป็นกรอบของการสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน แต่ยังมีประชาชนเป็น
ส่วนน้อย ที่รับรู้ เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จึงท ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เรื่อยๆ 
โดยที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว 

ดังนั น หากประชาชนไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล เยียวยาจากรัฐตามกฎหมาย นอกจากจะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของการด ารงชีพแล้ว ยังอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ เ ช่น มีปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ น มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพ่ิมมากขึ น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบวงกว้าง จึงควรเสริมสร้างความรู้ 
ให้ประชาชนควรได้รับสิทธิโดยชอบตามกฎหมายของตนเอง 

หน้า ๕๑๘



ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชน และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น  จึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
     (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน ด้านต่างๆ เช่น ดานการเมืองการปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

๒. เพ่ือจัดการปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในจังหวัดนครราชสีมาให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๓. เพ่ือหาแนวทางบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการในจังหวัดเพ่ือจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

      (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ........1..........ปี   เริ่มต้นปี 2565        สิ้นสุดปี 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น ) สถานที่เอกชน หรือ

สถานที่ราชการในจังหวัดนครราชสีมา  
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ทุกต าบล ในเขตพื นที่จังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด ๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนเพ่ิมขึ นมากกว่าร้อยละ 90 
ตัวช้ีวัด 2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ผู้เข้าร่วมโครงการทราบช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างถูกต้องมากกว่าร้อยละ ๙๐ 

     (๔.๒) ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถแนะน าผู้ถูกละเมิดสิทธิไปรับบริการจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 
และหน่วยงานรัฐมีการบูรณาการร่วมกัน สามารถส่งต่อเรื่องได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ 

 (๔.๓) ผลลัพธ์ ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ได้รับการดูแล หรือเยียวยา จะลดลง 
 (๔.๔) ผลกระทบ :  

เชิงบวก : ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว อันเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชุมชน         
อย่างแท้จริง 

เชิงลบ : ๑. หน่วยงานรัฐจะต้องเร่งหาวิธีการ เครื่องมือในการดูแลประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ 
      ๒. หน่วยงานรัฐจะต้องเร่งบูรณาการความร่วมมือเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความซ  าซ้อนของการด าเนินการ 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

หน้า ๕๑๙



กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
63 

ม.ค. - มี.ค. 
64 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

ก.ค. - ก.ย. 
64 

1. สร้างการรับรู้กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้าน
ต่างๆ เช่น ดานการเมืองการ
ปกครองและกระบวนการยุติธรรม
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

2. สร้างแนวทางการขอรับความ
ช่วยเหลือ หรือการติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการ และประชาชน ที่
รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

3. ด าเนินการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐในพื นที่จังหวัด

























(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ  487,00๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  จัดจ านวน ๑ ครั ง 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไมม่ีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาใน
ฐานะเลขานุการ กพยจ. 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 
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(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ  มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :
การติดตามประเมินผลระยะ 6 เดือน และ 1 ปี

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
  การด าเนินการในครั งแรกครอบคลุมทุกต าบล แต่ไม่สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชน จึงอาจจะเกิดปัญหาใน
เรื่องการแจ้งข้อมูลให้ชุมชนทราบในกรณีท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
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งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ค าชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัดนครราชสีมา 487,000       
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
กิจกรรมหลกั : ส่งเสริมและพฒันาการใหบ้ริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลย ีหรือนวัตกรรม

กิจกรรมย่อย : ป้องกันการถูกละเมิดสิทธมินุษยชนในชุมชนแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๕
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 20,๗๐๐  บาท  - ค่าตอบแทนวทิยากรให้ความรู้กลุ่ม จ านวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๒,0๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวทิยากรเสวนา จ านวน ๕ คน จ านวน ๑.๕ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จ านวน 4 คน คนละ 1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย จ านวน 1 คน คนละ ๑ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ ๒21,7๐0   บาท - ค่าทีพ่ักผู้เข้ารับการอบรม ๓๐0 คน ๆ ละ ๔๕0 บาท เป็นเงิน ๑๓๕,000.- บาท

- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 2๘๙ คน ๆ ละ 3๐๐ บาท เป็นเงิน 86,700 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดุส านักงาน ๓๓,100 บาท - ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมซองเอกสาร 2๘๙ คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2๘,๙00 บาท

- ค่าวสัดุอื่น ๆ จ านวน 4,200 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 211,500 บาท - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 300 คน คนละ 300 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 180,000 บาท

- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 300 คน คนละ 35 บาท จ านวน 3 มื้อ เป็นเงิน 31,500 บาท

รวมเป็นเงนิ 487,00๐  บาท ( รวมเป็นเงนิ สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
กิจกรรมย่อย : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมส าคัญเร่งด่วนและการถูกละเมิดสิทธิด้านกฎหมายของประชาชน
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๕ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีข้อ 1 ด้านความมั่นคง ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความม่ันคงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐและอ่ืน ๆ  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร  ไชยสอน  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  สถานที่ติดต่อ 
เลขที่ 1849/7-8  ถนนร่วมเริงไชย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 3955 
(๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ที่มา : ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ประกอบกับ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) มีหน้าที่ในการเสนอแนวนโยบาย วางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภายในจังหวัด วางแนวทางบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในทุกมิติ และในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา  (กพยจ.) ในครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ (กพยจ.) ในครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 
256๓  มีมติให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการเสนอ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมส าคัญเร่งด่วนและการถูกละเมิดสิทธิด้านกฎหมายของประชาชนพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 25๖๕” บรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในการแก้ไขปัญหา
ของจังหวัดนครราชสีมา   

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
1. สภาพปัญหา / ความต้องการ :   เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ส่งผลให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสภาวะทาง

เศรษกิจในทั่วประเทศในหลายๆด้าน รวมถึงจังหวัดนครราชสีมา ทั้งภาคราชการ หรือภาคธุรกิจ ตลอดจนห้างร้านเอกชนต่างก็
ได้รับผลกระทบโดยทั่วกัน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ถึง 32 อ าเภอ มีประชากรจ านวนมากถึง 
2,639,226 คน จึงมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงแนวโน้มการก่ออาชญากรรมที่จะมีเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ
เศรษฐกิจทดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้นจ านวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่ส่งผลให้มีการก่ออาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันของจังหวัดนครราชสีมา มีสถานประกอบการปิดตัวลง จ านวน ๙๗ แห่ง สาเหตุมา
จากผลกระทบทั้งจากการบริหารและผลกระทบจากสถานการณ์ covid 19 ที่ท าให้มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจ านวนกว่าพันคน 
เมื่อรวมกับสถิติแรงงานที่ว่างงานในจังหวัดนครราชสีมาในปี 2563 ที่มีอยู่เดิมแล้วกว่า ๕๒,๕๓๒ คน จึงเป็นสถานการณ์ที่น่า
ห่วงใยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ทุกพ้ืนที่ การถูกละเมิดสิทธิและตกเป็น
ผู้เสียหายในคดีอาญาอีกจ านวนมาก อาทิเช่น ในคดีจ่าคลั่งกราดยิงเมื่อช่วงต้นปี จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาท าให้ทราบว่า 
เป็นปัญหาไม่มีทางออกในการเรียกร้องสิทธิกระบวนยุติธรรมในทางแพ่งจากสัญญาซื้อขายบ้าน   จึงเป็นเหตุให้ก่อเหตุสลด
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านอ่ืน เช่น การถูกหลอกลวงต้มตุ๋น การไม่รู้สิทธิและความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย  
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ในกระบวนการยุติธรรม จึงท าให้เกิดการถูกเอาเปรียบจากคนที่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ  
ที่เข้าแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ อาศัยช่องว่างของกฎหมาย และความไม่รู้ของประชาชน ท าให้ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบ
ต่างๆมากมาย เช่น ปัญหาแชร์ลูกโซ่ซ่ึงมีกลุ่มผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก โครงการหลอกปลูกมันเทศแล้วไม่รับซื้อในหลายอ าเภอ 
โครงการหลอกขายทองแล้วไม่ได้ทอง โครงการหลอกเปิดบัญชีธนาคารในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังปัญหาทางเศรษฐกิจที่มี
ชาวนาในชุมชนในหลายพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ตากข้าว น าข้าวเปลือกที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยว เข้ามาตากในถนน ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
และเกิดข้อพิพาทข้ึน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ สร้างการรับรู้กฎหมายและแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนลุกลามบานปลาย เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่าทันกลอุบายหลอกลวง เยียวยาความเสียหาย อันจะท าให้เป็นการ
ลดปัญหาการก่ออาชญากรรม และสร้างขวัญก าลังใจประชาชน อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ตามวิสัยทัศน์
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัยได้ 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ปัญหาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนมีจ านวนมาก 
และมีทั้งข้อมูลที่แจ้งกับรัฐอย่างเป็นทางการ และมีข้อมูลที่ประชาชนยังไม่ได้แจ้งให้รัฐทราบ หากปล่อยไว้เนิ่นช้า ก็จะสร้าง
ความเสียหายเป็นวงกว้าง จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
     (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้กฎหมายที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่  ความเหลื่อมล้ าในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่จ าเป็น
เร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชน และกฎหมายแรงงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรม
ต่างๆ 

๒. เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาส าคัญในพ้ืนที่แบบบูรณาการ การถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม การเยียวยาผู้เสียหายจากอาชญากรรม หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ การถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 

๓. เพ่ือสร้างเครือข่าย กระบวนการมีส่วนร่วมในการบูรณาการหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่  
      (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ........1..........ปี   เริ่มต้นปี 2565        สิ้นสุดปี 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)  ในเขต 32 อ าเภอ 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆที่มีบทบาทส าคัญในพ้ืนที่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นท่ี 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด ๑ การสร้างการรับรู้กฎหมาย และช่องทางการขอรับบริการที่ถูกต้องจากภาครัฐ ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด ๒ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัด ๓ จ านวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดโครงการได้ ร้อยละ ๑๐0 

     (๔.๒) ผลผลิต ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครมีองค์ความรู้และสามารถป้องกัน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ 

 (๔.๓) ผลลัพธ์ มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรรมในพ้ืนที่ 
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 (๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :หน่วยงานของรัฐมีเครือข่ายในพ้ืนที่ ท าให้ประหยัดงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนได้ 
เชิงลบ : ๑.สถานการณ์โควิด ๑๙ ท าให้การจัดโครงการต้องมีมาตรการที่เข้มข้นรัดกุม สถานที่ต้องเพียงพอ ๒.

งบประมาณจ ากัดท าให้การอบรมท าได้ไม่ครอบคลุม 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
63 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค. - ก.ย. 
65 

1. สร้างการรับรู้กฎหมาย และ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใน
การอ านวยความยุติธรรม

2. สร้างแนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ แบ่งกลุ่ม
ระดมความคิดเห็น

3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการบูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่

























(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ   ๖๙๓,๐00 .- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จัดจ านวน 3 ครั้ง 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไมม่ีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
เลขานุการ (กพยจ) 

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ  มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :
การติดตามประเมินผลระยะ 6 เดือน และ 1 ปี

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
  งบประมาณในการจัดอบรมไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕64 ป ี๒๕65
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านัก

งบประมาณ)
(ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา 693,000       
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลย ีหรือนวตักรรม

กิจกรรมยอ่ย : โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอาชญากรรมส าคัญเร่งด่วนและการถกูละเมิดสิทธด้ิานกฎหมายของประชาชนพืน้ที่จงัหวดันครราชสีมาแบบบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ 25๖๕
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 86,400         

- ค่าวทิยากรกลุ่มๆ ละ  2 คน มี 4 กลุ่ม รวมจ านวน 8 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3 คร้ัง รวมเปน็เงิน 43,200 บาท
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 225,000       - ค่าที่พกัผู้เขา้รับการอบรม 80 คนๆ ละ 500 บาท/คร้ัง เปน็เงิน 40,000 บาท/คร้ัง รวมเปน็เงิน 120,000 บาท

- ค่าที่พกัคณะเจา้หน้าที่และวทิยากร 12 คนๆ ละ 500 บาท/คร้ัง เปน็เงิน 2,000 บาท  รวมเปน็เงิน 6,000 บาท
- ค่าพาหนะผู้เขา้รับการอบรม 80 คน/คร้ัง รวมเปน็ 240 คนๆ ละ 400 บาท เปน็เงิน 96,000 บาท
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง คร้ังละ 1,000 บาท รวมเปน็เงิน 3,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วสัดุส านักงาน 119,400       - ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมซองเอกสาร 80 คนๆ ละ 100 บาท จ านวน 3 คร้ังๆ ละ 800 บาท รวมเปน็เงิน 24,000 บาท

- ค่าเจลล้างมือและผ้าปดิจมูก 300 คนๆ ละ 50 บาท รวมเปน็เงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าวสัดุอืน่ๆ คร้ังละ 18,800 บาท รวมเปน็เงิน 56,400 บาท

  (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 262,200       - ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน ๘0 คน คณะเจา้หน้าที่ 12 คน รวมทั้งหมด ๙2 คน
จ านวน 3 มื้อ คนละ 250/มื้อ รวมเปน็เงิน 750 บาท/คน/วนั เปน็เงิน 69,000 บาท/คร้ัง รวม 3 คร้ัง เปน็เงิน 207,000 บาท

- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน 80 คน คณะเจา้หน้าที่ 12 คน
รวม 92 คน 2 วนั 4 มื้อๆ ละ 50 บาท/คน คนละ 200 บาท/วนั เปน็เงิน 18,400 บาท/คร้ัง รวมเปน็เงิน 55,200 บาท

รวมเปน็เงนิ 693,000      
หมายเหตุ
 ๑. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวดัและกลุ่มจังหวดัใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิม่ประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็ 
 ๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวดัและกลุ่มจังหวดัก่อน
 ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น 

รวมเปน็เงนิ  693,00 บาท (หกแสนเก้าหมืน่สามพันบาทถ้วน ) โดยขออนุมตัถัิวจ่ายทกุรายการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ)
งบประมาณ

ค าชีแ้จง

 - ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยายจ านวน 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท/คร้ัง รวม 3 คร้ัง รวมเปน็เงิน 43,200 บาท
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แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชดุ : ๑ กจิกรรมหลัก)
ล าดบัความส าคัญ......

ชื่อโครงการ  : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
กิจกรรมหลกั การส่งเสริมหลักเศรษฐกจิพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยนื วงเงิน 6,000,000 บาท
กิจกรรมยอ่ย : ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติ ตามหลักทฤษฎีใหม ่ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ยทุธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเดน็การพัฒนาของจงัหวดั เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไมผ่่านเกณฑ์ จปฐ.
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวดันครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวเิชยีร  จนัทรโณทัย ต าแหน่ง : ผู้วา่ราชการจงัหวดันครราชสีมา สถานที่ตดิตอ่ ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798

: นางอรุณรัตน์  ชงิชนะ ต าแหน่ง : พัฒนาการจงัหวดันครราชสีมา สถานที่ตดิตอ่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2991
        (๑)  หลกัการและเหตผุล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน่ มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั) 

       ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มเีป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 

ชมุชนท้องถิ่นมาร่วมขบัเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพื่อส่วนร่วม การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนในการจดัการตนเอง

และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมติิสุขภาพ เศรษฐกจิ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มคุีณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์

แกค่รอบครัว ชมุชน และสังคมให้นานที่สุด 

       ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ า

การสร้างชมุชนเขม้แขง็ให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนา และพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชพีของ

ผู้ประกอบการระดับชมุชน การสนับสนุนศูนยฝึ์กอาชพีชมุชนเพื่อยกระดับทักษะของคนในชมุชน ส่งเสริมให้ชมุชนจดัสวสัดิการและบริการ ในชมุชน 

และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากนิและการบริหารจดัการที่ดินของชมุชน เพื่อแกไ้ขปัญหา การไมม่ทีี่ดินท ากนิและที่อยู่อาศัย 

รวมถงึการมสิีทธใินการบริหารจดัการทรัพยากรในพื้นที่

       ตามแผนการพัฒนาจงัหวดันครราชสีมา แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การมส่ีวนร่วมของครอบครัว 

ชมุชน และภาคเครือขา่ยรวมทั้งภาคประชาสังคม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชวีติ ทุกชว่งวยั ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 

ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง

       และจงัหวดันครราชสีมาได้ก าหนดวสัิยทัศน์วา่ “ศูนยก์ลางโครงขา่ยคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมภิาค นวตักรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม

สังคมคุณภาพสูง” รวมทั้งมปีระเด็นการพัฒนาจงัหวดั สริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

สภาพปัญหา / ความตอ้งการ :

     สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบุันต้องเผชญิกบัผลกระทบจากวกิฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบไปถงึ

วกิฤตทางด้านเศรษฐกจิ ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม และอื่นๆ ส่งผลให้เกดิวกิฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก จากรายงานของ McKinsey & Company
(March 26, 2020) จะส่งผลให้โลกมผีลผลิต (Productivity) ลดลงถงึ 30% นั่นหมายถงึ โลกจะขาดอาหารและเศรษฐกจิจะมกีารเติบโตลดลง 1.5% ของ World GDP

อกีทั้งวกิฤตด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทั้งเร่ือง ภัยแล้งและน้้าท่วมที่คาดวา่จะมคีวามรุนแรงขึ้นทั้งในเชงิความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวา้งมากขึ้น

ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชวีติและโครงสร้างพื้นฐานที่จา้เป็นท้าให้เศรษฐกจิฐานราก ของประเทศเกดิความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหล่ือมล้้าทางสังคม

ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มคีวามสัมพันธต่์อเนื่องกบัความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มแีนวโน้มเส่ือมโทรมลงและมแีน้วโน้ม

ที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษยไ์ด้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

    ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวกิฤตและเกดิการพัฒนาที่ยั่งยนื ได้ถกูก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน

รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช มาเป็นหลักในการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมส่ีวนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มคีวามเป็นเจา้ของและบริหาจดัการโดยชมุชน

พัฒนาหมู่บ้านหรือชมุชนให้มวีถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียงและเป็นสังคม "อยู่เยน็ เป็นสุข" 
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ความเร่งดว่น : (ระบุระดบัความจ าเป็นเร่งดว่น)

 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใชห้มู่บ้านเป็น

ฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมคุ้ิมกนัให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนให้มคีวามรู้และปรับตัวให้สามารถด าเนินชวีติอยา่งมคีวามสุข มอีาชพี สร้างรายได้ 

ท่ามกลางวกิฤตโลกที่มกีารเปล่ียนแปลงอยา่งรวมเร็ว ด้วยการจดัท าโครงการที่ประยกุต์การใชศ้าสตร์พระราชาและน้อมน าเอาทฤษฎีใหมก่วา่ 40 ทฤษฎีที่ทรงพระราชทาน

ไวใ้ห้ในการแกไ้ขปัญหาด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมมาประยกุต์กบัแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชงิภูมสัิงคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับ

ภัยพิบัติ ในรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" สร้างการพัฒนาคุณภาพชวีติให้เหมาะสมกบัหมู่บ้านในภูมสัิงคมต่างๆ ผ่านการร่วมกนัลงแรงด้วยการสนับสนุนวสัดุพื้นฐาน

และงบประมาณ และบูรณาการการท างานจากภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัครัวเรือนและชมุชนที่เขา้ร่วมโครงการ เป็นการเตรียมความพร้อม

ให้ชมุชนมคีวามสามารถในการพึ่งตนเอง ในเร่ืองของน้ า อาหาร และพลังงานทดแทนสร้างภูมคุ้ิมกนัชมุชนต่อสภาพปัจจบุันที่โลกก าลังเผชญิกบัวกิฤตความเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติธรรมชาติอยา่งรุนแรง วกิฤตทางด้านโรคระบาด วกิฤตทางด้านความอดอยาก และวกิฤตความขดัแยง้ของสงครามเศรษฐกจิ

หรือสงครามในรูปแบบต่างๆในอนาคต

 จงัหวดันครราชสีมาได้ก าหนดวสัิยทัศน์วา่ “ศูนยก์ลางโครงขา่ยคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมภิาค นวตักรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวสัิยทัศน์โคราชดังกล่าวขา้งต้น จงัหวดัได้โครงการ “ขยายผลครัวเรือนตน้แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎีใหม่

ประยกุตส์ู่ โคก หนอง นา โมเดล” ขึ้น
        (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ  :
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงประยกุต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชมุชนต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงระดับครัวเรือน

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เร่ิมต้นปี ตุลาคม 2564       ส้ินสุดปี กนัยายน 2565
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นตน้)
       สถานที่ฝึกอบรม และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบที่เขา้ร่วมโครงการ ภายในจงัหวดันครราชสีมา

        (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติ 40 ครัวเรือน บุคลากร ประชาชน และภาคีการพัฒนา 7 ภาคี จากภาคส่วนต่างๆ  ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาควชิาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่ือมวลชน ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

(๓.๒) ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร บัณฑิตจบใหม ่กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชมุชน
         (๔) เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
 ตวัชี้วดั 

1) เกดิแกนน าการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจ าฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และครูพาท า จ านวน 20 ครัวเรือน
2) เกดิพื้นที่เรียนรู้ชมุชนต้นแบบ ระดับครัวเรือน จ านวน 40 ครัวเรือน
3) กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมโครงการมรีายได้เฉล่ียเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิม ภายใน 2 ปี

             (๔.๒) ผลผลติ 
1) กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนน าการขบัเคล่ือนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และทฤษฎีใหมป่ระยกุต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่เป้าหมายได้ จ านวน 40 คน
2) เกดิพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จ านวน 40 ครัวเรือน

             (๔.๓) ผลลพัธ ์:

 การเพิ่มรายได้ครัวเรือนผ่านการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ในปีแรก เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กบัครัวเรือน โดยเฉพาะเร่ืองการปลูกพืชผักสวนครัว

เพื่อลดรายจา่ยเท่ากบัเพิ่มรายได้ให้กบัครัวเรือน และพืชเศรษฐกจิ เชน่ ขา้ว สามารถผลิตขา้วนาปีคิดเป็นผลผลิตเป็นขา้ว สามารถเป็นแหล่งอาหารหลักเล้ียงดู

คนในชมุชน ระยะต่อมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหมต่ามแนวพระราชด าริ ป่า 3 อยา่ง เพื่อประโยชน์ 4 อยา่ง ซ่ึงผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กบัครัวเรือน

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : 1) ครัวเรือนต้นแบบที่เขา้ร่วมโครงการมรีายได้ มอีาชพีที่มั่นคง มคุีณภาพชวีติที่ดีและมคีวามสุข

2) ชมุชนมศูีนยเ์รียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

 เชิงลบ : ไมม่ี

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

หน้า ๕๒๙



         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส าคัญด้วย)

1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะส้ันการพัฒนาคุณภาพชวีติตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ณ สถานที่ฝึกอบรม ภายในจงัหวดันครราชสีมา

2. พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติ

จ านวน 20 แปลงๆละ 3 ไร่

3. ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขา่ยในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี

ด้วยการบูรณาการการท างานแบบมส่ีวนร่วม ในรูปแบบการชว่ยเหลือกนั

และกนั ผ่านกจิกรรมการเอามื้อสามคัคี

จ านวน 3 คร้ัง ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

        (๖) วธิกีารด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จา้งเหมา

         (๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาทถ้วน)

(ให้กรอกรายละเอยีดขอ้มลูตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

งบด าเนินงาน

- ค่าตอบแทน

- ค่าใชส้อย

- ค่าวสัดุ

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

 โครงการไมใ่ชภ่ารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมเีหตุผลความจ าเป็นและเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 มหีนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไมม่หีนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           (๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 ม ีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช)้ ส านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวดันครราชสีมา
 มแีต่ยงัไมส่มบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการที่ใช)้ ...........................................................................
 ไมม่ี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมอื และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมปีระสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไมม่ปีระสบการณ์

๏ เคร่ืองมอืด าเนินการ  มพีร้อมด าเนินการได้ทันที
 มบีางส่วนและต้องจดัหาเพิ่มเติม
 ไมม่ ีต้องจดัหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ  มปีระสบการณ์สูง

งบลงทุน

1,840,000

66,000

686,000

1,088,000

4,160,000

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64

รวมทั้งสิ้น

รายการ งบประมาณ

ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมยอ่ย

เงินนอกงบประมาณ

6,000,000

หน ้า ๕๓๐



 มปีระสบการณ์ปานกลาง
 ไมม่ปีระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไมพ่ิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไมต้่องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วธิกีารบริหารจดัการหรือการดแูลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแลว้เสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยนืของโครงการ :
- ส านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวดั และอ าเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าอยา่งสม่ าเสมอ
- จดัหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไมม่ี

หน้า ๕๓๑



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดันครราชสมีา 6,000,000 
แผนงาน : บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชวีติ ทกุชว่งวยั ผู้ทีด่อ้ยโอกาส ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม
ชือ่โครงการ  : โครงการเสรมิสรา้งความมัน่คงในการพัฒนาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลกั : การสง่เสรมิหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื
กิจกรรมยอ่ย : ขยายผลครวัเรอืนตน้แบบการพัฒนาคุณภาพชวีติ ตามหลกัทฤษฎใีหม ่ประยกุตส์ู ่"โคก หนอง นา โมเดล"
๑. งบด้าเนินงาน 1,840,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,840,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 66,000
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ - ค่าตอบแทนวทิยากร
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ ภาคเอกชน บรรยาย จ านวน 1คน จ านวน 15 ชัว่โมงๆละ 1,200 บาท เปน็เงิน 18,000 บาท
  (๓) ค่าเชา่บา้น ภาคเอกชน แบง่กลุ่ม จ านวน 2 คน จ านวน 20 ชัว่โมงๆละ 1,200 บาท เปน็เงิน 48,000 บาท
  (๔) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 66,000
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 686,000 ค่าใชส้อยฝึกอบรมเพิม่ทกัษะ
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 60,000 ค่าเชา่ทีพ่กั จ านวน 40 คนๆละ 4 คืนๆละ 300 บาท เปน็เงิน 48,000 บาท
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าอาหารไมค่รบมือ้ จ านวน 40 คนๆละ 14 มือ้ๆละ 150 บาท เปน็เงิน 84,000 บาท
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คนๆละ 10 มือ้ๆละ 35 บาท เปน็เงิน 14,000 บาท
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง ค่าพาหนะ (ถวัเฉล่ีย) จ านวน 40 คนๆละ 300 บาท เปน็เงิน 12,000 บาท
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น ค่าใชส้อยสร้างการเรียนรู้แกค่นในชมุชน
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 40 จดุๆละ 20 คนๆละ 3 มือ้ๆละ 150 บาท เปน็เงิน 360,000 บาท
  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 626,000 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 40 จดุๆละ 20 คนๆละ 6 มือ้ๆละ 35 บาท 
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร เปน็เงิน 168,000 บาท
  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 1,088,000

  (๑)  วสัดุส านกังาน ค่าวสัดุฝึกอบรมเพิม่ทกัษะ

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ค่าวสัดุประกอบการฝึกอบรม  เปน็เงิน 8,000 บาท

  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ ค่าวสัดุสนบัสนนุการสาธติอาชพี จ านวน 40 คนๆละ 2,000 บาท เปน็เงิน 80,000 บาท

งบประมาณ
ค้าชี แจง

   แบบฟอร์ รายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ 
กิจกรรมหลัก)

หน้า ๕๓๒



 
 
 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค้าชี แจง

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวสัดุสร้างการเรียนรู้แกค่นในชมุชน

  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์ ค่าวสัดุอปุกรณ์ จ านวน 40 แปลงๆละ 25,000 บาท เปน็เงิน 1,000,000 บาท

  (๖) วสัดุกอ่สร้าง

  (๗) วสัดุงานบา้นงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดุการศึกษา

  (๑๑) วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟา้ 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

๒. งบลงทนุ 4,160,000
๒.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท 4,160,000
  (๒) ราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าทีดิ่น
            (ระบรุายการ)  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการต้ังงบประมาณ
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ - เพือ่พฒันาพืน้ทีค่รัวเรือนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชวีติตามหลักทฤษฎใีหม่
            (ระบรุายการ) ประยกุต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ - อตัราราคาค่างานต่อหนว่ย 104,000 บาทต่อแปลงละ 3 ไร่
            (ระบรุายการ) - ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง จ านวน 40 แปลงๆละ 104,000 บาท เปน็เงิน 4,160,000 บาท
    (๑.๔) ค่ากอ่สร้างอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 
ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงการ : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคนและชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรประชำสัมพันธ์/กำรเผยแผ่/กำรเทิดทูนและธ ำรงไว้   
ซึ่งสถำบันหลักของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
กิจกรรมย่อย : เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์  
วงเงิน  1,000,000  บาท  
แผนงาน : ๖. สร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
ให้ประชำชนได้รับรู้รับทรำบ 
             ๙. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของประชำชน หรือนักเรียน นักศึกษำ ในจังหวัด 
             ๑๐. ส่งเสริมในกำรให้ควำมรู้ และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
หน่วยด าเนินการ : กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : พันเอกยุวัต  ขันธปรีชำ ต าแหน่ง : รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จ.นม. 
สถานที่ติดต่อ : กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ 
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๔-244-073 

(๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ที่มา : 

 รัฐบำลมีนโยบำยปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยตำมประเพณีกำรปกครองของไทย รัฐบำลจึงถือ
เป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดีและปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ 
โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคมจิตวิทยำ และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรด ำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจ หรือประสงค์ร้ำย มุ่งสั่นคลอนสถำบันหลักของชำติโดยไม่
ค ำนึงถึงควำมรู้ส ำนึกและควำมผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ ำนวนมำก ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำย
ของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำ 
ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำง 

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ : 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

     กรอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือให้สำมำรถ
รองรับผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งประเทศไทยมีกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นสถำบันหลัก ที่ยึดโยงคนไทย              
ให้เกำะเกี่ยวคนในชำติอย่ำงแน่นแฟ้น เป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคมฯ  

     เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของประชำชน  และขยำยผลโครงกำรอัน เนื่องมำจำกพระรำชด ำริในพ้ืนที่ 
อันจะส่งผลให้ประชำชนมีควำมรักชำติ  เกิดควำมรักควำมสำมัคคี เป็นรำกฐำนที่เหนียวแน่นในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติให้มีควำมเจริญมั่นคง  กอ.รมน. จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ขึ้น 

     ความเร่งด่วน : 
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   ๒.๑.๑  เพ่ือปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ และสถำบันส ำคัญของชำติ 
   ๒.๑.๒ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมปรองดองสมำนฉันท์ มีควำมเข้ำใจร่วมกัน เกิดควำมสมัครสมำน

สำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒.๒) ความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
          กำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข็งขันทำงเศรษฐกิจ 
          กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
          บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่วยืนตำมแนวทำง  

เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยำนธรณีโครำชสู่อุทยำนธรณีโลก 
  √  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถำบันหลักของชำติ และควำมปลอดภัย 

        ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
          กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รองรับ Smart City, MICE City และด้ำนอ่ืน ๆ 

๓.กิจกรรมของโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 

รวม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบ

ด ำเนินงำน 

งบลงทุน งบ
รำยจ่ำย

อ่ืน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง 

๑. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๒. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๓. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๔. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

รวม 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบ

ด ำเนินงำน 
งบลงทุน งบรำยจ่ำย

อ่ืน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง 
๕. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 

เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๗. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๙. กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

๑๐
. 

กิจกรรมกำรฝึกอบรม 
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ 
และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ๑๐๐,๐๐๐ กอ.รมน.
จังหวัด น.ม. 

รวม ๑,๐๐๐,๐
๐๐ 

- - - ๑,๐๐๐,๐
๐๐ 

หมำยเหตุ : ขอถั่วเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
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๔. ตัวช้ีวัดโครงการ 
ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ จ ำนวน 
๑. จ ำนวนต ำบลที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์

ควำมรักชำติ ศำสนำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๑๐ ต ำบล  

(ในพื้นที่ จว.น.ม.) 
๑๐ รุ่นๆ ละ ๑๔๔ 
คน รวม ๑,๔๔๐ คน 

รวม ๑๐ ต ำบล ๑,๔๔๐ คน 

๘.๑ งบด ำเนินงำน 
๑) ค่ำตอบแทน รวม   ๙๖,๐๐๐ บำท 
๒) ค่ำใช้สอย  รวม   ๗๒๐,๐๐๐ บำท 
๓) ค่ำวัสดุ  รวม   ๑๖๔,๐๐๐ บำท 

๘.๒ งบลงทุน (แนบ แบบ ปร.๔, ปร.๕ และแบบแปลน) 
 ๑) ค่ำครุภัณฑ์ (ระบุรำยกำร)  รวม ...............-............................บำท 

*(กรณีจัดหำครุภัณฑ์ จะต้องมีควำมพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะผลกำรสืบรำคำ และสถำนที่รองรับ
ครุภัณฑ์ รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยหรือระเบียบที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน) 

 ๒) ค่ำก่อสร้ำง*    รวม ...............-.............................บำท 
*(กรณีสิ่งก่อสร้ำง ต้องพิจำรณำให้มีควำมพร้อมเกี่ยวกับข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน (TOR) แบบรูปแบบ
รำยกำรประมำณรำคำสถำนที่/พื้นท่ีก่อสร้ำง รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน) 
    ๘.๓ งบรำยจ่ำยอื่น (ระบุงำน/กิจกรรม เช่น จ้ำงที่ปรึกษำ เป็นต้น) 

 รำยกำร ..................-............................. รวม .....................-.......................บำท 
๙. ควำมพร้อมของโครงกำร ประกอบด้วย 

 √ ด ำเนินกำรได้ทันที 
 อยู่ในระหว่ำงเตรียมควำมพร้อม 
๙.๑ ควำมพร้อมของพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  √  มีแล้ว และได้รับอนุญำตให้ใช้ได้ตำมกฎหมำย    ต้องจัดหำใหม่ 
๙.๒ ควำมพร้อมของแบบรูปรำยกำร 

 √   มีและสมบูรณ์   มี แต่ยังไม่สมบูรณ์   ไม่มี 
๙.๓ ควำมพร้อมของกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       √  ไม่กระทบ  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมฯ  ยังไม่ผ่ำน 
๙.๔ ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือและเทคนิค 

 √   สูง  ปำนกลำง  ต่ ำ 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินงำน  :   ตุลำคม ๒๕๖๔ - กันยำยน ๒๕๖๕  
๖. สถำนที่ด ำเนินกำร     :   ๑๐ ต ำบล ในพ้ืนที่ จว.น.ม. 
๗. งบประมำณจังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 

๘. รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (รำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ทุกรำยกำร 
ตำมแบบที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด 
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๙.๕ กำรศึกษำโครงกำรเบื้องต้น 
  √   ไม่ต้องมี  เพรำะ ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

  มีแล้ว 
  ยังไม่มี  เพรำะ ............................................................................................................. 

๑๐. วิธีด ำเนินงำน 
 √   ด ำเนินกำรเอง (ตำมข้อ ๖ คือ กิจกรรมที่ ๑ - ๑๐) 
 จ้ำงเหมำ (ตำมข้อ ๖ คือ กิจกรรม ที่ .....................) 

๑๑. แผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
(ระบุเป็นรำยกิจกรรม) 

จ ำนวนหน่วย
นับ วงเงิน 

ห้วงระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร (ไตรมำส) 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๒. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๓. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๔. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๕. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๗. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๙. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม 
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

๑๐. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ 
ควำม รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

๑ ครั้ง(รุ่น) ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
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๑๒. แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
กิจกรรม งบประมำณ 

 (บำท) 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
๑. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
อุดมกำรณ์ ควำม รักชำติ ศำสนำ และ
เทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐,๐๐๐ 
๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑๓.๑ ประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ อย่ำงน้อย จ ำนวน ๔๓๒ คน มีควำมตระหนักในกำรร่วมกันแสดง
พลังปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ โครงกำร
พระรำชด ำริ และหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
  ๑๓.๒ ประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ อย่ำงน้อย จ ำนวน ๔๓๒ คน มีควำมรัก ควำมสำมัคคี ปรองดอง
สมำนฉันท์ และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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 หน่วย : บาท

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั นครราชสมีา

๙. สง่เสริมการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจงัหวดั

๑๐. สง่เสริมในการให้ความรู้ และการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่น

โครงการ  :  โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน

และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลกั : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสมัพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูน

และธ ารงไว ้ซ่ึงสถาบันหลกัของชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์

กิจกรรมยอ่ย : เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย ์

๑. งบด าเนินงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
      (๗.๑) ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ ๒๔,๐๐๐ ( ๑ คน x ๔ ชม. X ๖๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
      (๗.๒) ค่าตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอก ๔๘,๐๐๐ ( ๑ คน x ๔ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าพาหนะ ๒๘๘,๐๐๐ ค่าพาหนะผู้เขา้รับการอบรม  ( ๑๔๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
  (๒) ค่าเบี้ยเล้ียง ๒๘,๘๐๐ ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ ( ๖ คน x ๒๔๐ X ๒ วนั x ๑๐ รุ่น )
  (๓) ค่าเชา่ที่พัก ๒๒,๕๐๐ ค่าเชา่ที่พักเจา้หน้าที่  ( ๖ คน (๓ ห้อง) x ๗๕๐ บ.X ๑ วนั x ๑๐ รุ่น )
  (๙) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ๒๘๘,๐๐๐ ๑. ค่าอาหาร  ( ๑๔๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )

๑๐๐,๘๐๐ ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ( ๑๔๔ คน x ๓๕ บ. x ๒ มื้อ x ๑๐ รุ่น )
๔๓,๒๐๐ ๓. ค่าเอกสารประกอบการจดัอบรม  ( ๑๔๔ คน x ๓๐ บ. x ๑๐ รุ่น )

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ
  (๑)  วสัดุส านักงาน 
  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๗,๐๐๐ จ านวน  ๑๐ รุ่น ๆ ละ  ๗๐๐ บาท 
  (๙) วสัดุสนามและการฝึก ๑๔๙,๗๐๐ จ านวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ  ๑๔,๙๗๐ บาท
  (๑๐) วสัดุการศึกษา

และพระมหากษัตริย ์ให้ประชาชนไดร้ับรู้รับทราบ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

แผนงาน :  ๖. สร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันชาต ิศาสนา 
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   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  วงเงิน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยด ำเนินกำร : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน. จังหวัด นม) 
ผู้รับผิดชอบ : พ.อ.วีระศักดิ์  สาระชาติ ต ำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานโยบายแผนและการข่าว 
สถำนที่ติดต่อ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔-๐๗๓ 
(1) หลักกำรและเหตุผล

๑. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมายาวนานกว่า ๘๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๔๗๕ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เกิดรูปแบบการปกครอง   ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระบบรัฐสภาและถือเป็นกฎหมายสูงสุดของปวงชนชาวไทยภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักส าคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงเกิดขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
ส่งผลให้การเมืองการปกครองของประเทศมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการให้ประชาชนเข้าใจถึงสาระส าคัญของ
ประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนและชุมชนเข้าใจหลักการของการเมือง  
ภาคตัวแทน ความส าคัญของการเลือกตั้ง หน้าที่ของตัวแทน เพ่ือให้มาบริหารจัดการผลประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน ชุมชน 
และสังคมโดยรวม แต่สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึง อีกอย่างคือการสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วม     
ในการจะตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การจัดการ เรื่องราวต่าง ๆ ร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างเข้าใจ มีเหตุผล 
โดยสันติ เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    คือ การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน  

2. กอ.รมน.ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้
ก าหนดจัดท า “โครงการเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความส าคัญของการเมืองภาคตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       

ควำมเร่งด่วน :  ด่วนมาก 
 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  : 
        (๑) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา 
    (๒) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ 
    (๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึกสาธารณะในการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

(4) เพ่ือให้ประชาชนที่ผ่านการอบรมน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ ไปขยายผล
หรือเผยแพร่ต่อในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 
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(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา ด าเนินการปกต ิ

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร....1.....ปี   เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........ 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : ……จังหวัดนครราชสีมา……… 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 10 ต าบล ๑๐ รุ่นๆละ ๑๔๔ คน รวม ๑,๔๔๐ คน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

 (๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม การเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 (๔.๒) ผลผลิต  
  ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย จ านวน ๑,๔๔๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (๔.๓) ผลลัพธ์ : 

 (๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ประชาชนความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
เชิงลบ : ..…-………………………………………………………………………………………………… 

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. 
64 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค. - ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมการฝึกอบรมการ เสริมสร้ า ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข     

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 

(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ
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(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 

........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร : 
...-.......................................................................................................................................... 

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
...-........................................................................................................................................... 
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 หน่วย : บาท

ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด น.ม.
แผนงาน :   บรหิารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : 
โครงการ  :  โครงการเสรมิสรา้งความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การเสรมิสรา้งความรู ้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทดิทนูและธ ารงไว้ ซ่ึงสถาบนัหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์
กิจกรรมย่อย :การเสรมิสรา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบา้นเมือง อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข
๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
      (๗.๑) ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ ๒๔,๐๐๐ ( ๑ คน x ๔ ชม. X ๖๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
      (๗.๒) ค่าตอบแทนวทิยากรบคุคลภายนอก ๔๘,๐๐๐ ( ๑ คน x ๔ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าพาหนะ ๒๘๘,๐๐๐ ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม  ( ๑๔๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
  (๒) ค่าเบี้ยเล้ียง ๒๘,๘๐๐ ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ ( ๖ คน x ๒๔๐ X ๒ วนั x ๑๐ รุ่น )
  (๓) ค่าเช่าที่พกั ๒๒,๕๐๐ ค่าเช่าที่พกัเจ้าหน้าที่  ( ๖ คน (๓ หอ้ง) x ๗๕๐ บ.X ๑ วนั x ๑๐ รุ่น )
  (๙) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๒๘๘,๐๐๐ ๑. ค่าอาหาร  ( ๑๔๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )

๑๐๐,๘๐๐ ๒. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ( ๑๔๔ คน x ๓๕ บ. x ๒ มื้อ x ๑๐ รุ่น )
๔๓,๒๐๐ ๓. ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม  ( ๑๔๔ คน x ๓๐ บ. x ๑๐ รุ่น )

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วสัดุส านักงาน 
  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๗,๐๐๐ จ านวน  ๑๐ รุ่น ๆ ละ  ๗๐๐ บาท 
  (๙) วสัดุสนามและการฝึก ๑๔๙,๗๐๐ จ านวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ  ๑๔,๙๗๐ บาท
  (๑๐) วสัดุการศึกษา

๑,๐๐๐,๐๐๐

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

รวม
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการเรียนรู้หลักการทรงงาน 
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขยายผลตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา   วงเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์    ธีระวัฒนา  ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา        
สถานที่ติดต่อ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044 243129  
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ  
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
ตลอดจนการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ เพ่ือให้คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่ง
จงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของ
คนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึงการน้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกจิอย่างสม่ าเสมอ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

แผนพัฒนาจังหวัด ได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล ให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีความเชื่อมโยงกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการเรียนรู้หลักการทรงงาน ซ่ึงเป็นกลไกในการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 

หนา้ ๕๒๓

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที ่อยู่หลาย
โครงการ และได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือเป็นการน้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างกว้างขวางในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
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ความเร่งด่วน : เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ประสบผลส าเร็จให้ขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการ
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
(1) เพ่ือขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขยายผลตามแนวพระราชด าริ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา

อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ 

(2) เพ่ือน้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวพระราชด าริต่างๆ
ให้ประชาชนสามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้และขยายผลได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับ
ทราบโดยทั่วถึง 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนา  ด าเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ..........1...........ป ี  เริม่ต้นปี....ตุลาคม 2563     สิ้นสุดปี...  กันยายน 2564 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   

พ้ืนที่ 32 อ าเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการ สถานศกึษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
(๔.๒) ผลผลิต  

(1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกนัอย่างแพร่หลาย มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

(2)  การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เพ่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม
  (๔.๓) ผลลัพธ์  

(1) โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นทีรู่้จักกนัอย่างแพร่หลาย ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างกว้างขวาง

(2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามแนวพระราชด าริต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา
ขยายผลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ประชาชนมีความสุขจากการน้อมน า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ 
เชิงลบ : ...…………………………………………………………………………………………………………………… 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลา
ที่จะเริ่มด าเนินงานของแตล่ะกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64 

1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาใหเ้ป็นทีรู่้จักกนัอย่างแพร่หลาย

   

2. การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ขยายผลตามแนวพระราชด าริในพื้นที่ 32 อ าเภอ

   

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
      (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
      ...ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา.......................................... 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไมม่ีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
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(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :
ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี สนับสนุนให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผล
เพ่ิมข้ึน

 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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 หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ  ป ี2564  ป ี2565
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัด/กลุม่จังหวัด  นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด
ผลผลิต :............................
โครงการ : การขับเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ขยายผลตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ และการเรียนรู้หลักการทรงงาน
๑. งบด าเนินงาน 3,300,000 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 3,300,000       
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเช่าบา้น
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 6,000               ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 4 ชม./ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ1,200 บาท 3 ชม.
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

หน้า ๕๔๙



 หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ  ป ี2564  ป ี2565
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 94,000            ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรมขับเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 235 คน 
จ านวน 1 มือ้ ๆ ละ 300 บาท เปน็เงิน 70,500 บาท (300 x 235)
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  235 คน จ านวน 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 23,500 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านกังาน 
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์
  (๖) วัสดุก่อสร้าง 960,000           ค่าวัสดุก่อสร้างโรงเรือนขับเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ ในพื้นที่ 32 อ าเภอ
  (๗) วัสดุงานบา้นงานครัว
  (๘) วัสดุเวชภณัฑ์
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก
  (๑๐) วัสดุการศึกษา
  (๑๑) วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วัสดุอาหาร
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 2,240,000        ค่าวัสดุการเกษตรขับเคล่ือนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ ในพื้นที่  32  อ าเภอ
  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน้า ๕๕๐



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)         (๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลกั) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
กิจกรรมย่อย : อาสาสมัครต ารวจชุมชน วงเงิน ๒,๔๐๗,๒00 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน    
หน่วยด าเนินการ : ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ต าแหน่ง : ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ :  ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๕๙๕ ๔๔๕๖  
ผู้ประสานงาน  : ร.ต.อ.พชรพล พงษ์จ านงค์ รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
หมายเลขโทรศัพท์  : ๐๙ ๙๔๖๘ ๙๓๓๙ 

(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา 
             แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด(วิสัยทัศน์) คือ 
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง ๓ มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” และตั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดไว้ ๕ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับงานต ารวจโดยตรงคือประเด็นที่ ๔ คือ เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ  มี 
298  ต าบล  3,743 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น  2,585,325  คน จังหวัดนครราชสีมา  เป็นจังหวัดที่ก าลังมีความ
เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดเปรียบเสมือนประตูอีสาน 
เป็นเส้นทางผ่านติดต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง นอกจากนั้นยังเป็นจังหวัดที่
ต้ังอยู่ระหว่างรอยต่อของทั้ง ภาคกลาง ภาคตะวันออก สภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลให้มีประชาชนผ่านไปมาเข้าออก
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจ านวนมาก  สังคมของจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความหลากหลายและมีความ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ท่ามกลางความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง และ สังคม  ดังกล่าว ปัญหาของ
สังคมต่าง ๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าว และปัญหาด้านการจราจร ซึ่งจ านวนประชากรของจังหวัดนครราชสีมา  ต่อจ านวน
ข้าราชการต ารวจของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจ านวน 4,480 คน เป็นอัตราส่วน 577 คน ต่อ ข้าราชการต ารวจ 
1 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วน ที่น้อยไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ด้านปัญหาอาชญากรรม ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีสถิติ
การเกิดคดี มากขึ้น  ในปีงบประมาณ  25๖๒  มีการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และเทือนขวัญ จ านวน  79 คดี  คดีชีวิต ร่างกาย 
และเพศ  เกิดจ านวน 842  คดี  และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดจ านวน 858 คดี นับเป็นสถิติคดีที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ด้านความสงบเรียบร้อย ปัญหาวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา  มีแนวโน้มที่จะประพฤติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น 
ด้านยาเสพติด มีแนวโน้มที่จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งจากสถิติการจับกุม ในปีงบประมาณ 25๖๒ มีผลการจับกุม 
ทั้งสิ้น  8,591 ราย  ผู้ต้องหา 8,830 คน  เป็นสถิติที่เพ่ิมมากขึ้น สาเหตุ เนื่องจากมีการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามา   
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ในประเทศ ผ่านพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  ที่มีชายแดนติดกับพ้ืนที่ ของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากขึ้น  
และมีเส้นทางล าเลียงยาเสพติด ผ่านเข้ามาใน จังหวัดนครราชสีมาด้วย  ปัญหาด้านการจราจร จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ในปีงบประมาณ 25๖๒ มีการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องมาจากการเพ่ิมของจ านวนยานพาหนะ โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ และมีการกระท าผิดวินัยการจราจร การเกิดอุบัติเหตุในปีงบประมาณ 25๖๒  จ านวนที่เกิด  1,198  ราย  
เสียชีวิต 480 ราย บาดเจ็บ  1,554 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงผิด
กฎหมาย และอีกประการหนึ่งมาจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดมากขึ้นใน ชุมชนเมือง นอกจากนั้นแล้วปัญหาเรื่องภัย
พิบัติต่างๆ ที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือธรณีพิบัติต่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ประชาชนชาว
นครราชสีมา อาจจะต้องประสพหรือตกเป็นเหยื่อ ได้ตลอดเวลา ปัญหาต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาที่กล่าวมาแล้วนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของต ารวจ ซึ่งก็ได้มีการดูแลแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่อย่างไร   
ก็ตามปัญหาดังกล่าว ก็ยังไม่หมดไป เนื่องจากความเติบโตของปัญหาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่หน่วยงานต ารวจ          
ที่รับผิดชอบปัญหามีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากร เนื่องจากมีข้าราชการต ารวจ จ านวน 4,480 นาย เมื่อเทียบกับอัตราส่วน
ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีจ านวน 2,585,325 คน ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง  ประกอบกับ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีจ านวนจ ากัด จึงท าให้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และ ต่อความมั่นคงของประเทศชาติในภาพรวม จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
อาสาสมัครต ารวจชุมชนพร้อมเครื่องแบบและเครื่องหมายบอกฝ่ายเข้าร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว และ จากการฝึกอบรม
อาสาสมัครต ารวจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาในปีงบประมาณ 2549 – 2554  จ านวน ประมาณ  9,606  คน 
ซึ่งยังถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการดูแลประชาชนและผู้เข้ารับการอบรมบางส่วน    
ขาดการฝึกฝนทบทวนและมีอายุที่มากขึ้น จึงต้องการก าลังเพิ่มเติมเพ่ือความเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ (สภาพปัญหา / ความต้องการ ) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ใน
การแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ การน าเอาระบบต ารวจชุมชน (Community Police) มาใช้จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีหนทาง
หนึ่ง  ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าโครงการอาสาสมัครต ารวจชุมชนขึ้น เพ่ือคัดเลือกประชาชนที่มี
คุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสม มีความเสียสละ ต้องการอุทิศตนท างานเพ่ือส่วนรวมเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ใน
เรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันปราบปราม    ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และ มี
ความรู้ในเรื่องการจัดและควบคุมการจราจรตลอดจนความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านั้นได้กลับไปท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชนของตนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาได้ผลตรงเป้าหมาย และรวดเร็วทันเหตุการณ์ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามทั้งนี้  
เพราะประชาชนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปัญหาที่สุด เมื่อประชาชนมีความรู้ มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
และได้ท างานอยู่ภายใต้การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ต ารวจก็ย่อมเป็นที่แน่ใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไข        
อย่างทันท่วงที อันจะน ามาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วน 
 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชนของตนได้ด้วย

ตนเอง 
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๒.๑.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการจราจร ตลอดจนปัญหาสังคมอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย 
ภัยแล้ง และอัคคีภัย ให้บรรเทาเบาบางลงและหมดไปในที่สุด 

๒.๑.3 เพ่ือผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาสมัครต ารวจบ้าน ในการป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบล 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี   เริ่มต้นปี   ๒๕๖๔    สิ้นสุดปี  ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
๔.๑.1 ฝึกอบรมอาสาสมัครต ารวจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๔๐๐  คน  

๔.๑.2 ลดอัตราการเกิดอาชญากรรม และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยทั้งในชุมชนเมืองและชนบทให้ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันก่อนจะท าโครงการฯ 

๔.๑.3 ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ปฏิบัติการให้อยู่ในวงจ ากัด ทั้งด้านผู้ค้าและผู้เสพ 
จ านวนผู้ค้าและผู้เสพในพ้ืนที่ปฏิบัติการต้องไม่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับห้วงเวลาก่อนจัดท าโครงการ 

๔.๑.4 ลดจ านวนอุบัติเหตุจราจรและความแออัดด้านการจราจรในพ้ืนที่ปฏิบัติการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
เมื่อเทียบกับห้วงเวลาก่อนจัดท าโครงการ 

๔.๑.5 ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ปฏิบัติการได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็วและ  
ถูกวิธีมากยิ่งขึ้น ลดจ านวนผู้บาดเจ็บและถึงแก่ความตาย เนื่องจากภัยพิบัติ 

ตัวช้ีวัด : มีผลการจับกุมผู้ท าความผิดกฎหมายมากขึ้นร้อยละ ๒๐  
(๔.๒) ผลผลิต เกิดเครือข่ายทางด้านความมั่นคงทุกมิติจ านวน ๔๐๐ คน  
(๔.๓) ผลลัพธ์ สังคมปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในชุมชนทุกมิติ ได้อย่างรวดเร็วและ
ทันสถานการณ ์
(๔.๔) ผลกระทบ : ไม่มี 

เชิงบวก : ผู้รับการอบรมมีจิตส านึกในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน 
 เชิงลบ : ไม่มี 
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(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
๖๔ 

ม.ค.-มี.ค.
๖๕ 

เม.ย.-มิ.ย.
๖๕ 

ก.ค.-ก.ย.
๖๕ 

๑. อบรมอาสาสมัครต ารวจชุมชน / 

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง จ้างเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จ านวน ๒,๔๐๗,๒๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รายการ งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๗,๒๐๐ หน่วย : บาท 
งบด าเนินงาน 

- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

๒๕๙,๒00 
๒,๑๔๘,๐00 

๖๒๐,๐00 

งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ - 

งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น 

(๘) ความพร้อมของโครงการ 
(๘.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 ไม่มี 
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(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  
ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาติดตามประเมินผล และให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวดันครราชสีมา 
แผนงาน : ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัและกลุม่จังหวดัแบบบูรณาการ

 ผลผลิต : ดา้นความมัน่คง
 โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 กิจกรรมหลัก การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
 กิจกรรมยอ่ย อบรมอาสาสมัครต ารวจชุมชน

๑. งบด าเนินงาน      2,407,200
 ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ      2,407,200

 ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)         259,200           28,800 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๔ คร้ังๆละ ๖ คนๆละ ๑ วันๆ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท

        230,400 ค่าตอบแทนวทิยากรกลุ่มยอ่ย (ภาคปฏิบัติ) จ านวน ๔ คร้ังๆละ ๓ กลุ่มๆละ ๘ คนๆละ ๔ ชมๆละ ๖๐๐ บาท

 ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย      2,148,000
(๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร      1,528,000           56,000 ค่าเช่าที่พักส าหรับเจา้หน้าที่จ านวน ๔  คร้ังๆละ ๒ คืนๆละ ๕ ห้องๆละ ๑,๔๐๐ บาท

        560,000 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้เขา้อบรมจ านวน ๔ คร้ังๆละ ๒ คืนๆละ ๕๐ ห้องๆ ๑,๔๐๐ บาท
        660,000 ค่าอาหารส าหรับผู้เขา้รับการอบรมและเจา้หน้าที่ จ านวน ๔ คร้ังๆละ ๓ วันๆละ 

๑๑๐ คนๆ  ๕๐๐ บาท
        132,000 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เขา้รับการอบรมและเจา้หน้าที่ จ านวน ๔ คร้ังๆละ ๑๑๐ คนๆละ 

๓ วันๆละ ๒ มือ้ๆละ ๕๐ บาท
        120,000 ค่ายานพาหนะส าหรับผู้เขา้อบรมจ านวน ๔๐๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท

 ๑.๑.๓ ค่าวสัดุ         620,000         600,000 ค่าชุดพร้อมเคร่ืองหมาย หมวกแกบ็และกระบอง ของผู้เขา้รับการอบรม 
จ านวน ๘๐๐ ชุดๆละ ๑,๕๐๐ บาท

     2,148,000           20,000  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรับส่งเจา้หน้าที่
หมายเหตุ : ขอถวัจา่ยทุกรายการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)             (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย
และการช่วยเหลือประชาชน 
กิจกรรมย่อย : ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จังหวัดนครราชสีมา 
วงเงินงบประมาณ : ๓,๕๖๙,๙๔๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : จัดการระบบป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิด 
หน่วยด าเนินการ : ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : พลต ารวจตรี สุจินต์  นิจพานิชย์ ต าแหน่ง ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ : ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘ ๑๗๒๕ ๘๓๘๑  
ผู้ประสานงาน : รอ้ยต ารวจเอก ชุติพนธ์  พ่ึงบุญ รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 
หมายเลขโทรศัพท์  : ๐๘ ๑๙๕๕ ๙๖๑๙ 

๑. หลักการและเหตุผล 
๑.๑ ที่มา 

จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงและความสงบ เพ่ือการ
จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือ
ประชาชน ในแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล คสช. และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ ด้วยข้อมูลปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที ่จ ังหวัดนครราชสีมา 
ณ ปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเพ่ิมปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนในสังคม และชุมชน ต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นปฏิบัติการเชิงรุกของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นการสร้างความม่ันคง
ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมุ่งหมายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ให้บรรลุ
เป้าหมาย พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี อุบัติภัย  ต่าง ๆ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้ก าหนดแผนงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ไว้ในแผนแม่บท และยังธ ารงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพ
ติด พ.ศ.๒๕๖๓     ที่ก าหนดกลุ่มประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยกลไกประชารัฐ ใน ๔ กิจกรรมส าคัญ ทั้งการประชุมท าประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การอบรม
แกนน าในหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็ก และเยาวชนเสี่ยง เพ่ือให้ประชาชน          
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความรับรู้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา  ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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จ ังหว ัดนครราชส ีมา  เป ็นจ ังหว ัดที ่ม ีจ านวนพื ้นที ่ร ับผ ิดชอบมากที ่ส ุด ในประเทศไทย 
ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด 32 อ าเภอ มีสถานีต ารวจในพื้นที่ ๕๑ สถานี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นประตู
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทางหลวงสายส าคัญต่าง ๆ ของประเทศที่ตัดผ่าน เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ 
(ถนนมิตรภาพ) เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ เชื่อมระหว่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออก และได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดท าโครงการรักษา       
ความมั่นคงและความสงบ กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิด และการสร้างเครือข่ายด้าน
การรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมย่อย : ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ  
ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ก าหนดแนวทางแก้ไขอาชญากรรม 
และยาเสพติดร่วมกัน 

๑.๒ สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา : จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นเป็นจ านวนมาก 
โดยแยกเป็นผู้สมัครใจเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู จ านวน ๔,๐๑๖ ราย เป็นผู้ขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย จ านวน 
๑,๔๕๓ ราย เป็นผู้เสพยาเสพติด จ านวน ๖,๐๗๗ ราย และน าไปสู่การขยายผลจับกุมผู้ค้ารายใหญ่  และรายส าคัญ 
จ านวน ๔,๗๖๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๐๘ ราย   

ความเร่งด่วน : เร่งด่วน 

 ๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑.๑ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ เอกชน ตลอดจน     
องค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรในสังกัด ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เข้ามา มี   
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกัน 

๒.๑.๒ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน   
จากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย ยาเสพติดให้โทษ และปัญหาอ่ืน  ๆ ในชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับ            
ชุดปฏิบัติการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ปัญหา  

๒.๑.๓ เพื ่อขยายผลการปฏิบัต ิและการพัฒนางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื ่อง 
เพื ่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของชาติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในระดับพ้ืนฐาน สังคมมีความสงบสุขและเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

๒.๒ สถานภาพของโครงการ 
      โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

๒.๓ ประเภทของโครงการ 
      พัฒนา     ด าเนินการปกติ 

๒.๔ ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๒.๕ สถานที่ด าเนินโครงการ  : ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย :  หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรง 
ระดับปานกลาง ระดับเบาบาง และพ้ืนที่เฝ้าระวัง จ านวน ๑๐๒ แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป 
๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

๔.๑ เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรง ระดับปานกลาง 

ระดับเบาบาง และพ้ืนที่เฝ้าระวัง จ านวน ๑๐๒ แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๒ ผลผลิต : เกิดเครือข่ายดูแลความปลอดภัยทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
๔.๓ ผลลัพธ์ : ท าให้หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง ๑๐๒ แห่ง ในพ้ืนที่ ๓๒ อ าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
๔.๔ ผลกระทบ : ไม่มี 

เชิงบวก   : ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกในการสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับยาเสพติด  
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

เชิงลบ     : ไม่มี 
๕. แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.
๖๕ 

๑. อบรมพัฒนาจิตอาสาเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน พื้นที่เป้าหมายตามโครงการฯ 

- - / - 

๖. วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
๗. วงเงินงบประมาณของโครงการ : จ านวน ๓,๕๖๙,๙๔๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถว้น) 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๓,569,94๐ หน่วย : บาท 
งบด าเนินงาน 

- - ค่าตอบแทน 
- - ค่าใช้สอย 
- - ค่าวัสดุ 
- - ค่าสาธารณูปโภค 

1,957,140.- 
๑,๖12,800.- 

ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

งบลงทุน 
-    - ค่าครุภัณฑ์ 

งบเงินอุดหนุน 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 

งบรายจ่ายอื่น ไม่มี ไม่มี 

๘. ความพร้อมของโครงการ 
๘.๑ พื้นที่ด าเนินโครงการ 
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 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง  ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

๘.๒ แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา)  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 ไม่มี 

๘.๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

๘.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

๘.๕ รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

๙. วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  
ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ติดตามประเมินผล และให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

๑๐. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
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ป ี256๔ (ถ้าม)ี ป ี256๕ ค าชีแ้จง
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ
โครงการ :: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ การจัดระบบการปอ้งกันปราบปรามผู้กระท าผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภยัและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย : ประชารัฐร่วมใจต้านภยัยาเสพติด (ปกักลด) 
จังหวัดนครราชสีมา
1. งบด าเนินงาน 3,569,940

1.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 3,569,940
         1.1.1 ค่าตอบแทน 1,957,140

- เงินตอบแทนวิทยากรเดีย่ว จ านวน 102 คน 107,100 - ค่าตอบแทนวิทยากรเด่ียว จ านวน 102 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 350.-บาท = 107,100.-บาท
- เงินตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน 204 คน 214,200 - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) จ านวน 204 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 350.-บาท = 214,200.-บาท
- เงินตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 1,530,000 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปฏิบัติการตามโครงการฯ จ านวน 102 หน่วย ๆ ละ 5 คน

รวม 510 คน ๆ ละ 15 วัน ๆ ละ 200.-บาท = 1,530,000.-บาท
- เงินตอบแทนการติดตามประเมินผลการปฏบิตัิงาน 105,840 - ค่าตอบแทนการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 ชุด ออกตรวจชุดละ 51 หมู่บ้าน/ชุมชน มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติดตามฯ ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเล้ียงชุดติดตามฯ 2 ชุด ออกตรวจชุดละ 3 คร้ัง ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท = 51,840.-บาท (ชุดละ 25,920.-บาท)
2. ค่าที่พักชุดติดตามฯ 2 ชุด ออกตรวจชุดละ 3 คร้ัง ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 5 คืน ๆ ละ 300 บาท = 54,000.-บาท (ชุดละ 27,000.-บาท)

         1.1.2 ค่าใช้สอย 1,612,800 (ระบุจ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย)
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป 1,612,800 - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตอาสาเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส าหรับอาสาสมัคร/แกนน า/กรรมการประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน

พื้นที่ปฏิบัติการ 102 หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ 75 คน (รวม 7,650 คน) จ านวน 1 วัน ณ ห้องประชุมเอกชน/โรงแรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 7,650 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 140.-บาท  =  1,071,000.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 7,650 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30.-บาท = 459,000.-บาท (คนละ 60 บาท)
3. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน 414 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 140.-บาท  =  57,960.-บาท
4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน 414 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30.-บาท = 24,840.-บาท (คนละ 60 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) งบประมาณ
 หน่วย : บาท
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แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวดั/กลุม่จังหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ ........

ชือ่โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก  การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย   โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา) วงเงนิ    450,000 บาท

หน่วยด าเนินการ  ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดันครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ  นายเกษมสันต์  เครือเจริญ ต าแหน่ง สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4424 2961
สถานทีต่ิดต่อ ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดันครราชสีมาบริเวณศาลากลางจังหวดันครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา
        (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

ความเร่งด่วน

        (๒)  ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ
             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมัน่คง

       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากทีสุ่ด

       ๒.๑ เพือ่สร้างระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในจังหวดันครราชสีมา  ให้มีภูมิคุ้มกันไม่ให้ปัญหายาเสพติด
แพร่ระบาดเข้าไปในสถานประกอบกิจการ

 ๒.๒ เพือ่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ระดมความคิดเห็นเพือ่ต่อยอดสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไปพัฒนาในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา

 ๒.๓ เพือ่ขยายผลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการสู่สถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา

       ยาเสพติดเป็นภัยร้ายทีส่ร้างปัญหาให้กับความมัน่คงของจังหวดันครราชสีมา เพือ่ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
จึงมีความจ าเป็นทีจ่ังหวดันครราชสีมาต้องด าเนินโครงการ โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ที่
จังหวดันครราชสีมา)

       สภาพปัญหา/ความต้องการ    ในจังหวดันครราชสีมา ยาเสพติดยงัคงเป็นอีกหนึง่ปัญหาทีส่ั่นคลอนโครงสร้างความมัน่คงของ
จังหวดัฯ การเสพยาเสพติดในสถานประกอบกิจการมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นภาวการณ์วา่งงาน  การมีค่านิยมทีฟุ่ง้เฟ้อรักความสะดวกสบาย 
การอยูใ่นครอบครัวทีม่ีการเข้าไปเกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนทีม่ีอาย ุ ๑๕-๕๐ปีทีพ่บแนวโน้มเพิม่สูงขึน้ ผู้ใช้แรงงานทีเ่สพยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการเป็นปัญหาส าคัญทีเ่หนีย่วร้ังความเจริญก้าวหน้าความส าเร็จในการประกอบกิจการ โดยส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของผู้ใช้แรงงาน ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน เจ้าของสถานประกอบกิจการและประชาชนผู้บริสุทธิ ์นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบในภาพรวมต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และความมัน่คงของจังหวดันครราชสีมาจากสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นนี ้จังหวดันครราชสีมามา มีความต้องการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในจังหวดันครราชสีมา ตามโครงการ โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา)

       ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของชาติ ทีบ่่อนท าลายความสงบสุขของคนในสังคม และพบวา่ผู้เสพส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 
๑๕ – ๕๐ ปี ซ่ึงอยูใ่นวยัท างาน จึงส่งผลกระทบต่อความมัน่คง และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลจึงให้ความส าคัญต่อการหยดุยัง้
การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบควบคุมสถานบริการ  โรงงานและสถานประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนจ าหน่าย
ยาเสพติดอยา่งเด็ดขาด รวมทัง้การน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดในทันที ่และติดตามดูแลช่วยเหลือให้กลับมาด ารงชีวติได้ตามปกติ จังหวดั
นครราชสีมาก็เป็นอีกจังหวดัหนึง่ ทีย่งัคงประสบปัญหาในเร่ืองยาเสพติด เพือ่เป็นการลดปัญหา และป้องปรามมิให้ปัญหาลุกลาม ส านักงานสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวดันครราชสีมา มีภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้ใช้แรงงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงกลุ่มหนึง่ทีม่ีโอกาสเข้าไปเกีย่วข้องกับยาเสพติด 
จึงได้ด าริโครงการ  โคราชโรงงานสีขาว เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา โดยจะส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและน าความรู้ทีไ่ด้รับ ไปก าหนดนโยบาย และสนับสนุน
กิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเป็นการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการในจังหวดันครราชสีมาให้มีความเข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวงัปัญหา
อยา่งยัง่ยนื ซ่ึงโครงการนี ้จะท าให้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการบรรเทาลง และหากพบลูกจ้างมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด หรือติดยาเสพติด
ให้น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาโดยความสมัครใจ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานในจังหวดันครราชสีมา มีสุขภาพ และคุณภาพชีวติทีดี่ 
สามารถท างานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกิจการ อันจะท าให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ และความมัน่คงของจังหวดันครราชสีมา 
และส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจ และความมัน่คงของประเทศต่อไป

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี   เร่ิมต้น ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ส้ินสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 สถานประกอบกิจการในเขตพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา
        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง
         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
 ตัวชีว้ัด 

             (๔.๒) ผลผลิต 

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

๓.      การตรวจพิสูจน์สารยาเสพติด และให้ความช่วยเหลือแกผู้่ที่มีปัญหายาเสพติด

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา จ านวนลูกจ้างต้ังแต่ ๕๐ – ๙๙ คน ซ่ึงในจังหวดันครราชสีมา
มีสถานประกอบกิจการจ านวน ๕๕๐ แห่ง จ านวนลูกจ้างจ านวน ๖๔,๐๐๒ คน

๑. จดัฝึกอบรมให้สถานประกอบกจิการก าหนดนโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดที่อาจเกดิภายในสถานประกอบกจิการในจงัหวัด

นครราชสีมา
๒. ฝึกอบรมและการให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแกพ่นักงานในสถานประกอบกจิการในจงัหวัดนครราชสีมา

       เชิงบวก : สถานประกอบการให้ความร่วมมือเข้ร่วมโครงการ  โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา)

       เชิงลบ : สถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือเข้ร่วมโครงการ  โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา)

       สถานประกอบกิจการทีไ่ม่มีลูกจ้างติยาเลสพติด หลังจากร่วมโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา) ซ่ึงจะด าเนินการตามกิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ไม่เกิดร้อยละ ๑๐ ของจ านวนลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการทีร่่วมโครงการฯและสถานประกอบกิจการน าแนวทางของโครงการไปต่อยอดในระดับโรงงานได้

       จ านวนสถานประกอบกิจการทีเ่ข้าร่วมในโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา) ไม่น้อยกวา่ ๕๕๐ แห่ง

       ตัวชีว้ดัเชิงปริมาณจ านวนสถานประกอบกิจการทีเ่ข้าร่วมในโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา) ไม่น้อยกวา่ ๕๕๐ แห่ง จ านวนสถานประกอบกิจการทีไ่ม่มีลูกจ้างติยาเลสพติด หลังจาก
ร่วมโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ทีจ่ังหวดันครราชสีมา) ซ่ึงจะด าเนินการตาม
กิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทีร่่วมโครงการฯ

 ผลสัมฤทธิข์องงานสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติด โดยปฏิบัติสอดคล้องตาม ๕ ขัน้ตอน คือ
 ๑. ก าหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ๒. ฝึกอบรมหัวหน้าคนงาน
 ๓. การให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
 ๔. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทีม่ีปัญหายาเสพติด
 ๕. การตรวจพิสูจน์สารยาเสพติด
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        (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน   ๔๕๐,๐๐๐  บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
o อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง

จัดเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
o อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (โดยส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดันครราชสีมา)
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทัง้หมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

3. การตรวจพิสูจน์สารยาเสพติด และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ทีม่ีปัญหายาเสพติด

ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมย่อย

1. จัดฝึกอบรมให้สถานประกอบกิจการก าหนด
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทีอ่าจเกิด
ภายในสถานประกอบกิจการในจังหวดันครราชสีมา

2. ฝึกอบรมและการให้การศึกษาและการสร้างความ
ตระหนักแก่พนักงานในสถานประกอบกิจการใน
จังหวดันครราชสีมา

ระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64
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(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ :
สร้างเครือข่ายทีม่ีจิตส านึกด้านการป้องกันด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงาน

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 งบประมาณ
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 หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัด/กลุม่จังหวัด...นครราชสีมา 

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด
ผลผลิต : จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมในโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) ไม่นอ้ยกว่า ๕๕๐ แหง่
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการปอ้งกันปราบปรามผู้กระท าผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภยัและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย : โคราชโรงงานสีขาว (ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา)
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 54,000 1.กิจกรรม โคราชโรงงานสีขาว (ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา)

54,000 (1) จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ โคราชโรงงานสีขาว
(ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) จ านวน 5 คร้ัง

วิทยากร บคุลากรของรัฐ จ านวน 5 คร้ังๆละ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เปน็เงิน 18,000 บาท
วิทยากร บคุคลภายนอก จ านวน 5 คร้ังๆละ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท เปน็เงิน 36,000 บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 2.การบริหารจัดการโครงการโคราชโรงงานสีขาว
(ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา)
(2) จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ (ส่ือออนไลน)์ เปน็เงิน 10,000 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 379,000 1.กิจกรรมอบรมสร้างจิตสานึกและการมสี่วนร่วมในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ในสถานประกอบกิจการในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา
(1) ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานร่วมกับสถานประกอบการ
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 คร้ังๆละ 100 คน ๆละ 1 มือ้ๆละ 120 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 60,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 คร้ังๆละ 100 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 35 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 35,000 บาท
ค่าสถานที่ จัดสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง จ านวน 5 คร้ังๆละ 15,000 บาท เปน็เงิน 75,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
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งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายและเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 5 คร้ังๆละ 5,000 บาท เปน็เงิน 25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายและวัสดุปา้ยอะคริลิคประกาศการอบรมในโคราชโรงงานสีขาว (ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา)  จ านวน 800 แผ่นๆละ 230 บาท เปน็เงิน 184,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านกังาน 7,000 3.การบริหารโครงการและตดิตามประเมนิผล

วัสดุส านกังาน (กระดาษ ,หมึก, วัสดุจัดท ารูปเล่ม) ติดตามประเมินผลในพื้นที่สถานประกอบการ
๒. งบลงทนุ -
๒.๑ ค่าครุภณัฑ์
  (๑) ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑ ล้านบาทขึน้ไป
๒.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
๓. งบเงินอุดหนุน -

๔. งบรายจ่ายอ่ืน
๔.๑ ........................................................................

450,000
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงกำร  : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกนัปราบปรามผู้กระท าความผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย  

 และการช่วยเหลือประชาชน 
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดนครราชสีมา     วงเงิน    2,995,2๐๐    บาท 
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงำน : โครงการสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐและภาคประชาชน 
หน่วยด ำเนินกำร : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษณธร  เลิศส าโรง ต ำแหน่ง : ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา 
สถำนที่ติดต่อ : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มงานความมั่นคง หมำยเลขโทรศัพท์  081 831 7005 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบ

ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสร้างศักยภาพการผนึกก าลังสร้างความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายใน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม โดยมีกลไกและมีหลักประกัน
ให้กับประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบกับระบบการข่าวท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง โดยการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่ม
อาสาสมัครในทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ในการพัฒนาสังคมสนับสนุนการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแล
และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป   

จังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวในลักษณะต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจของประชาชนที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ 

 (๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ ๒๘๙ ต าบล รวม ๓,๗๔๓ 

หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ท าให้มีความหลากหลาย
ของปัญหาด้านความมั่นคง อาทิเช่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม การเมืองและสถาบันหลักของชาติ ปัญหาความยากจนและความเหลือมล้ า 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ 
ท าให้มีความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ จะต้องติดตามข่าวสารจากการแจ้งข่าวของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนพื้นที่การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 2561 ได้จัดล าดับความเร่งด่วนในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคง โดยก าหนดพื้นที่
ความส าคัญเร่งด่วนอันดับแรก 57 ต าบล 90 หมู่บ้าน และพื้นที่ความส าคัญอันดับรอง จ านวน 197 ต าบล 1,314 หมู่บ้าน 

 (๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงกำร 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

๑) เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนข้อมลูข่าวสารต่อทางราชการ ในการด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆ ของจังหวัด อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น 

๒) เพื่อทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพ ปฏิสมัพันธ์ และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
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๓) เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมประเมินความคิดเห็น และสร้างความต้องการในระดับพื้นที่ น าไปใช้เป็นข้อมูลสภาพปัญหา
ความต้องการ และทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัตติามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อน ามาปรับแนวทางการด าเนนิงานให้
สอดคล้องสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐ น าไปสู่ความพึงพอใจของประชาชน   

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ๑  ปี   เริ่มต้นปี  2565       สิ้นสุดปี 2565 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) 

อ าเภอทั้ง 32 อ าเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา 
 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรในพื้นที่อ าเภอ ๆ ละ 100 คน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : - 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด : ประชาชนแกนน าได้รับการฝึกอบรมขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวทุกอ าเภอ ๆ ละ 100 คน 
(๔.๒) ผลผลิต : - 
(๔.๓) ผลลัพธ์ : - 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก  : - 
เชิงลบ :  

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย.64 
1. พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชน
ด้านการข่าว จังหวัดนครราชสีมา
2
3
4

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน ด าเนินการเอง จ้างเหมา 
 (๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน  2995,2๐๐ บำท 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๓๒ รุ่น ๆ ละ 93,6000 บาท

(8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

     มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(9) ควำมพร้อมของโครงกำร
(9.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(9.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 (๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั นครราสมีา

แผนงาน : โครงการสร้างระบบเครือขา่ยในภาครัฐและภาคประชาชน

โครงการ  : โครงการเสริมสร้างความมัน่คงในการพฒันาคน และชมุชนอยา่งมคุีณภาพ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

กิจกรรมหลกั : การจดัระบบการปอ้งกนัปราบปรามผู้กระท าความผิด

และการสร้างเครือขา่ยด้านการรักษาความปลอดภยัและการชว่ยเหลือประชาชน

กิจกรรมยอ่ย : พฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนด้านการขา่ว จงัหวดันครราชสีมา

๑. งบด าเนินงาน ๒,๙๙๕,๒๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) ๖๙๑,๒๐๐
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 96,000           
  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ๑,๒๘๐,๐๐๐
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร 448,000         

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ

  (๑)  วสัดุส านกังาน ๔๘๐,๐๐๐

หมายเหตุ

 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวัดและกลุม่จังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน 

   กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็

 ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่จังหวัดก่อน
 ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเทา่น้ัน 

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

- ค่าอาหารผู้เขา้รับการฝึกอบรมจ านวน 10๐ คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 100 บาท
- ค่าอาหารวา่งผู้เขา้รับการฝึกอบรมจ านวน 10๐ คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 35 บาท
(หลักสูตร 2 วนั 1 คืน)  จ านวน 32 อ าเภอ)

- ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพแ์ละอปุกรณ์ จ านวน 32 รุ่น ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 150 บาท

- ค่าตอบแทนวทิยากรจ านวน 32 อ าเภอๆละ 3 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท

ค่าจา้งจดัสถานทีพ่ร้อมเคร่ืองเสียง จ านวน 32 อ าเภอๆ 3,000 บาท

งบประมาณ
ค าชีแ้จง
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงกำร  : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กจิกรรมย่อย : ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน   วงเงิน ๗๕๙,๖๕๐    บาท 
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       ของประชาชน 
แผนงำน : ๑๐ ส่งเสริมในการใหค้วามรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 ๑๒ สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝ้าระวัง 
 ๑๓ ส่งเสรมิการเตรยีมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

หน่วยด ำเนินกำร : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษณธร  เลิศส าโรง ต ำแหน่ง : ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา 
สถำนที่ติดต่อ : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มงานความมั่นคง หมำยเลขโทรศัพท์  081 831 7005 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

 (๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
     สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยหน่วยปฏิบัติที่เล็กท่ีสุดแต่
มีความส าคัญในการแก้ไขปัญหามากที่สดุในระดบัพ้ืนท่ีคือหมู่บ้าน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลอืเจ้าพนักงานของหน่วย
ก าลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในหมู่บ้านปกติก็คือราษฎรอาสาสมัครใน
พื้นที่ท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายอ าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนพื้นที่การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 2561 ได้จัดล าดับความเร่งด่วนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง โดยก าหนดพื้นที่
ความส าคัญเร่งด่วนอันดับแรก 57 ต าบล 90 หมู่บ้าน และพื้นที่ความส าคัญอันดับรอง จ านวน 197 ต าบล 1,314 หมู่บ้าน  
 (๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
๑) เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการรักษาความสงบเรยีบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
๒) เพื่อให้ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอาทิการตรวจค้น 

จับกุม ในอ านาจหน้าท่ี 
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๓)  เพื่อประสานความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว ระหว่าง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กับ พนักงานฝ่าย
ปกครอง ต ารวจ ทหาร โดยเฉพาะภารกิจท่ีกระทบกับความมั่นคงของประเทศ 

๔) เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน และเสียสละอันจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 (๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ๑  ปี   เริ่มต้นปี  2565       สิ้นสุดปี 2565 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) 

พื้นที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒,๓๙๕ คน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : - 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด : ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการฝึกและผ่านการฝึกอบรมจ านวน 3,200 คน 
(๔.๒) ผลผลิต : - 
(๔.๓) ผลลัพธ์ : - 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก  : - 
เชิงลบ : - 

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 

1 

2 

3 

4 

5 

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน  ๗๕๙,๖๕๐ บำท 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน ๗๕๙,๖๕๐ บาท
8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

     มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน้า ๕๓๘
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(9) ควำมพร้อมของโครงกำร
(9.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(9.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................................. 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝ้าระวงั
 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

กิจกรรมย่อย : ฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

๑. งบด าเนินงาน ๗๕๙,๖๕๐

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

  (๓) ค่าเช่าบ้าน

  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  ระบุจ านวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในต่างประเทศ

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) ๓,๐๐๐

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน 30,000            

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000            

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๒๓๙,๕๐๐

  (๘) ค่ารับรองและพิธกีาร 167,650          

  (๙) เงินสมทบทุนประกนัสังคม 

- ค่าจัดสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง

งบประมาณ

ค าชี้แจง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 2,395 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท

- ค่าอาหารวา่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 2,395 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท

- ค่าตอบแทนวทิยากรจ านวน 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท

- ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

 ระบุจ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย

หน้า ๕๗๕



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชี้แจง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดุส านักงาน ๒๓๙,๕๐๐

  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (๕)  วสัดุคอมพิวเตอร์

  (๖) วสัดุกอ่สร้าง

  (๗) วสัดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภัณฑ์  ระบุจ านวนหน่วย/ราคา

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก 40,000            

  (๑๐) วสัดุการศึกษา

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟ้า 

๒.๒ ค่าน้ าประปา  ระบุจ านวนหน่วย/ราคา

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

๒. งบลงทุน

๒.๑ ค่าครภุัณฑ์

  (๑) ราคาตอ่หน่วยต  ากว่า ๑ ล้านบาท

หมายเหตุ
 ๑. เพื อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน 
   กรณุาอย่าเพิ มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
 ๒. กรณีประสงค์จะเพิ มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที รบัผิดชอบจังหวัดและกลุม่จังหวัดก่อน
 ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที มีงบประมาณเท่าน้ัน 

- ค่าวสัดุฝึกอบรม

- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ จ านวน 2,395 ชุดๆ  ละ 100 บาท

หน้า ๕๗๖



(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
ชื่อโครงกำร  : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กิจกรรมย่อย : ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลส าคัญ  วงเงิน 2,00๐,๐๐๐ บาท 
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       ของประชาชน 
แผนงำน :   ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 สร้างระบบเครือข่ายการท างานเฝ้าระวัง 
    ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพือ่ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภยั 

หน่วยด ำเนินกำร : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ :  นายณรงค์รักษ์  ศรียันต์    ต ำแหน่ง : เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  
สถำนที่ติดต่อ : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มงานความมั่นคง หมำยเลขโทรศัพท์  063 901 8309 

(๑)  หลักกำรและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ.2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้ าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่
ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่ว
โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  

 (๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังมีปัญหายาเสพติดในหลายพื้นท่ี ซึ่งจากข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ส. 
มีปัญหายาเสพติดเบาบาง จ านวน 209 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง จ านวน 38 หมู่บ้าน/ชุมชน 
และหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหายาเสพติดรุนแรง จ านวน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหา ให้ลดระดับความรุนแรงลง โดยผู้ค้าต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย ผู้ เสพต้องได้รับการบ าบัดรักษาตามระบบที่
เหมาะสมของแต่ละบุคคล ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการ
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในช่วงเทศกาลส าคัญที่มีการเดินทางของประชาชนจ านวนมาก หรือมีการ
รวมตัวของประชาชนจ านวนมากในโอกาสต่างๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการเฉพาะกิจ เป็นการบูรณาการของทุก
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) :  
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(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

    ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด จ านวน  266 หมู่บ้าน/ชุมชน 
เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
 (๒.๓) ประเภทของโครงกำร 

 พัฒนา   ด าเนินการปกติ 
(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ๑  ปี   เริ่มต้นปี  2565       สิ้นสุดปี 2565 
(๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น) 

    ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานท่ีมีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 
 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหายาเสพติด 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวชี้วัด : ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด ไม่มีผู้ค้า และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
(๔.๒) ผลผลิต : 266 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 (๔.๓) ผลลัพธ์ : ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหายาเสพติด ไม่มีผู้ค้า และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก  : ท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการด าเนินการรวมกันของทุกหน่วยงานและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ท าให้ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนท าให้ไม่เกิดผลกระทบในการด าเนินชีวิตของประชาชน 
เชิงลบ : - 

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
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(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน  2,00๐,๐๐๐ บำท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

     มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(9) ควำมพร้อมของโครงกำร
(9.๑) พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(9.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................................. 
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 หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั นครราชสมีา
แผนงาน : ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 

  สร้างระบบเครือขา่ยการท างานเฝ้าระวงั
 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน

และชมุชนอยา่งมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

กิจกรรมหลกั : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิ์นของประชาชน

กิจกรรมยอ่ย : ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และจดัต้ังจดุตรวจ/ชว่งเทศกาลส าคัญ

๑. งบด าเนินงาน ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 160,000

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ ๔๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน 
   กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็
 ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
 ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเทา่น้ัน 

- ค่าตอบแทนคนละ 200 บาท /คน/คร้ัง (200 X160 X 5)

 จ านวน 5 เดือน 

- ค่าตอบแทนล่วงเวลาชดุปฏิบัติการ 32 ชดุๆ ละ 10 คน ปฏิบัติการชดุละ 5 คร้ัง/เดือน

รวม 160 คร้ัง/เดือน จ านวน 5 เดือน 

- ค่าน้ ามนั  32 ชดุ ๆ ละ 2,500 บาท/ต่อเดือน

งบประมาณ

ค าชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนก ตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวดั/กลุม่จังหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าวงเงนิ  1,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนทีอุ่ทยานธรณีโคราชให้เกิดความยัง่ยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ..ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ..
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่จังหวัด..ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ยนื
แผนงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตวป์่า
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายสมคิด  ต้ังประเสริฐ      ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักงาน                          หมายเลขโทรศัพท์ :: 0-4435-3886
ผู้รับผิดชอบ : นายสมเกียรติ ร่ืนกล่ิน        ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส่วนยทุธศาสตร์ สนง.ทสจ.นม.   หมายเลขโทรศัพท์ :: 0-4435-3886
        (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวดั / กลุ่มจังหวดั) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :

       อุทยานธรณีโคราช อยูใ่นพืน้ทีลุ่่มน้ าล าตะคองตอนกลาง-ตอนล่าง  มีคุณค่าความส าคัญและโดดเด่นในระดับประเทศ ภูมิภาคหรือระดับโลก  
โดยเฉพาะทรัพยากรฟอสซิลหรือซากดึกด าบรรพ์ โดยพบซากช้างดึกด าบรรพ์ เช่น ช้างส่ีงา ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม ฯลฯ อาย ุ16 – 0.01 ล้านปีก่อนใน
บ่อทรายริมแม่น้ ามูลของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวนมากถึง 10 สกุล จาก 52 สกุลทีพ่บทัว่โลก ถือได้วา่เป็นแหล่งทีพ่บหลากหลายสกุลมากทีสุ่ดใน
โลก พบชิน้ส่วนซากไดโนเสาร์หลายพันชิน้บริเวณชานเมืองโคราชแถบต าบลโคกกรวด-สุรนารี เฉพาะทีเ่ป็นสายพันธุใ์หม่ของโลกและทีพ่ิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาติแล้ว เป็นไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์ อาย ุ100 ล้านปี ถึง 4 สกุล หรือมากทีสุ่ดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และพบไม้
กลายเป็นหินนับหมืน่ท่อนในพืน้ทีอุ่ทยานธรณี อายรุาว 8 แสนปีก่อน  และในแถบเขายายเทีย่งของอ าเภอสีค้ิว เป็นจ าพวกไม้สนในยคุไดโนเสาร์ทีม่ีอาย ุ
150 - 140 ล้านปีก่อน ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวนี ้และยงัมีซากดึกด าบรรพ์อืน่ๆ ทีพ่บร่วมสมัยเดียวกันอีกจ านวนมาก เช่น สัตวร่์วมยคุ
ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์ ต้ังแต่ไดโนเสาร์พันธุก์ินเนือ้กลุ่มฟันฉลาม (คาร์ชาโรดอนโตซอร์) เทอโรซอร์ เต่า จระเข้ ปลาฉลามน้ าจืดไฮโบดอนต์ ปลาเกล็ดแข็ง
เลปิโดเทส หอยต่างๆ ส่วนสัตวร่์วมสมัยกับช้างดึกด าบรรพ์ เช่น แรดฮิปโป อุรังอุตัง เสือเขีย้วดาบ ไฮยนีา ยรีาฟคอส้ัน ม้าสามนิว้ฮิปปาเรียน แอนทีโลป 
เมอริโคโปเตมัส ฯลฯ แต่ปัญหาทีเ่กิดกับซากดึกด าบรรพ์เหล่านี ้คือ ทัง้ซากและแหล่งทีม่ีคุณค่าระดับโลก นานาชาติหรือระดับประเทศถูกท าลาย ตาม
ความเจริญของบ้านเมือง ชุมชน ท าให้มีการขยายพืน้ทีเ่ข้าไปปิดทับแหล่งฟอสซิล โดยมิได้จ าแนกคุณค่าของพืน้ที ่และเนือ่งจากองค์การยเูนสโก มีรูปแบบ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ในลักษณะทีชุ่มชนท้องถิน่มีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื ในรูปแบบทีเ่รียกวา่ “อุทยานธรณี” 
หรือ Geopark  ซ่ึงปัจจุบันมีการจัดต้ังในระดับโลก ถึง 161 แห่งใน 44 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงในประเทศไทย มีอุทยานธรณีโลก 1 แห่ง คือ อุทยานธรณี
สตูล โดยอุทยานธรณีโคราช ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทสไทย และได้ขับเคล่ือนอยา่งต่อเนือ่งในการเสนอเป็นอุทยานธรณีโลก จึงสมควร
ด าเนินการอนุรักษ์  ฟืน้ฟูและรักษาทรัพยากรธรณีดังกล่าว รวมถึงทรัพยากรนิเวศวทิยาบนพืน้ทีใ่ห้คงสภาพอยูอ่ยา่งยัง่ยนื และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิน่

       มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบการเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยเูนสโก 
(UNESCO Global Geoparks) และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวฒันธรรม พิจารณาก าหนดแผนงานรองรับการบริหารจัดการพืน้ที ่การดูแลบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่
ให้มีประสิทธภิาพเพือ่คงความเป็นอุทยานธรณีโลกอยา่งยัง่ยนืต่อไป ตามทีรั่ฐบาลก าหนดให้มีแผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบ
บูรณาการโดยมีวตัถุประสงค์ เพือ่ให้จังหวดัและกลุ่มจังหวดัทีด่ าเนินโครงการภายใต้แผนดังกล่าวด าเนินงานบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที ่เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ คือ ประชาชนในพืน้ที ่76 จังหวดั สอดคล้องตามยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และแผนพัฒนาจังหวดันครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของจังหวดันครราชสีมา มีเป้าหมายการพัฒนา คือ ศูนยก์ลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเทีย่วของภูมิภาค นวตักรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง มีประเด็นการพัฒนา ยกระดับประสิทธภิาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวป์่า และส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้จังหวดันครราชสีมา ได้ประกาศพืน้ทีอุ่ทยานธรณีโคราช เมือ่วนัที ่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 
ครอบคลุมพืน้ที ่5 อ าเภอ  ในลุ่มน้ าล าตะคองตอนกลาง-ตอนล่าง ได้แก่  อ าเภอสีค้ิว  สูงเนิน  ขามทะเลสอ  เมืองนครราชสีมาและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
 รวมพืน้ทีท่ัง้หมด 3,243 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงอุทยานธรณีโคราชได้รับการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นอุทยานธรณี
ประเทศไทยแล้ว เมือ่ 24 สิงหาคม 2561  
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ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)

        (๒)  ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ
             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....1......ปี   เร่ิมต้นปี......2564   ส้ินสุดปี........2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนทีด่ าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมูบ่้าน เป็นต้น)

พืน้ที ่อ าเภอสีค้ิว  สูงเนิน  ขามทะเลสอ  เมืองนครราชสีมา และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :…ชุมชน ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีลุ่่มน้ าล าตะคอง 5 อ าเภอ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที ่

         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ

 ตัวชีว้ัด 

(4.1.3)  มีส่ือประชาสัมพันธ์อทุยานธรณีโคราช
             (๔.๒) ผลผลิต 

(4.1.3)  จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์อทุยานธรณีโคราช
             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : ประชาชนในพืน้ทีอุ่ทยานธรณีโคราช มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับอุทยานธรณี และสามารถต่อยอดเพือ่ให้เกิดความยัง่ยนืต่อไป

 เชิงลบ : ………-………………………………………………………………………………………....

พืน้ทีอุ่ทยานธรณีโคราช มีการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการอยา่งยัง่ยนื

       อุทยานธรณีโคราช เตรียมการรับการตรวจประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกจากยเูนสโก ในช่วงปี พ.ศ.2563-2564 ซ่ึงหากได้รับการรับรองจาก
ยเูนสโก จะต้องมีการขับเคล่ือนอยา่งต่อเนือ่งในการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในพืน้ที ่และความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนพืน้ทีโ่คราชจีโอพาร์ค จึง
มีความจ าเป็นเร่งด่วน

(2.1.1) เพือ่สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟืน้ฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่
อุทยานธรณีโคราช

(2.1.2) เพือ่สร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีอุ่ทยานธรณีโคราช
(2.1.3)  เพือ่ส่งเสริมการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชให้เกิดความยัง่ยนื

(4.1.2)  อ าเภอในพื้นที่อทุยานธรณีโคราช มีเครือขา่ยชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่อทุยานธรณีโคราช

(4.1.1)  ประชาชนในพื้นที่อทุยานธรณีโคราช เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 5 อ าเภอ

(4.1.1)   จดักจิกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจแหล่งอทุยานธรณี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่อทุยานธรณีโคราช
(4.1.2)  จดักจิกรรมสร้างเครือขา่ยชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่อทุยานธรณี
โคราช

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
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         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่ังหวดั/กลุ่มจังหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

P

P P

P P

P P

 (๖) วิธีการด าเนินงาน R ด าเนินการเอง R จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน..... 0 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง

จัดเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ................................................................................
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

2.การบริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณีโคราช

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน
อุทยานธรณีโคราช โดยการมีส่วนร่วม
2.จัดท าส่ือประชาสัมพันธอ์ุทยานธรณีโคราช

1.ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานร่วมกับชุมชน

2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และพัฒนาแหล่งอุทยานธรณี
โคราช3.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีโคราช
และการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู พืน้ทีอุ่ทยานธรณีโคราช

3.การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

1.สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในพ้ืนที่
อุทยานธรณีโคราช

P

P

ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64
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(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทัง้หมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ :
 ส่งมอบให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอุ่ทยานธรณีโคราช ดูแลบ ารุงรักษา

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
-
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ดา้นสิ่งแวดล้อม
โครงการ : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรปา่ไม้ และสัตวป์า่
กิจกรรมยอ่ย : อนุรักษ ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการบริหารจดัการพืน้ที่อทุยานธรณีโคราชใหเ้กดิความยัง่ยนื
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 151,200 1.กิจกรรมสร้างจิตสานึกและการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในพ้ืนทีอุ่ทยานธรณโีคราช

126,000 (2) จดัอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูและพฒันาแหล่งอทุยานธรณีโคราช 5 อ าเภอๆละ 1 คร้ัง รวม 5 คร้ัง
วทิยากร บคุลากรของรัฐ จ านวน 5 คร้ังๆละ 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เปน็เงิน 54,000 บาท
วทิยากร บคุคลภายนอก จ านวน 5 คร้ังๆละ 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท เปน็เงิน 72,000 บาท

25,200 (3) จดักจิกรรมสร้างเครือขา่ยอทุยานธรณีโคราช และการอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูพืน้ที่อทุยานธรณีโคราช จ านวน 1 คร้ัง
วทิยากร บคุลากรของรัฐ จ านวน 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เปน็เงิน 10,800 บาท
วทิยากร บคุคลภายนอก จ านวน 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท เปน็เงิน 14,400 บาท

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑) ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 33,000 3.การบริหารโครงการและตดิตามประเมนิผล

ค่าเบีย้เล้ียง จ านวน 5 คนๆละ 120 บาท ต่อวนั จ านวน 30 วนั เปน็เงิน 18,000 บาท
ค่าพาหนะเดินทาง จ านวน 30 วนัๆละ 500 บาท เปน็เงิน 15,000 บาท

  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 250,000 2.การบริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณโีคราช
(2) จา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพนัธโ์คราชจโีอพาร์ค (ส่ือออนไลน์) เปน็เงิน 250,000 บาท

  (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 400,400 1.กิจกรรมสร้างจิตสานึกและการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในพ้ืนทีอุ่ทยานธรณโีคราช
92,000 (1) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกบัชุมชน 5 อ าเภอๆละ 1 คร้ัง รวม 5 คร้ัง

ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 5 คร้ังๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 36,000 บาท
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 คร้ังๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 21,000 บาท
ค่าสถานที่ จดัสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง จ านวน 5 คร้ังๆละ 5,000 บาท เปน็เงิน 25,000 บาท
ค่าใช้จา่ยและเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง จ านวน 5 คร้ังๆละ 2,000 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท

92,000 (2) จดัอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูและพฒันาแหล่งอทุยานธรณีโคราช 5 อ าเภอๆละ 1 คร้ัง รวม 5 คร้ัง
ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 5 คร้ังๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 36,000 บาท

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 คร้ังๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 21,000 บาท
ค่าสถานที่ จดัสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง จ านวน 5 คร้ังๆละ 5,000 บาท เปน็เงิน 25,000 บาท
ค่าใช้จา่ยและเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง จ านวน 5 คร้ังๆละ 2,000 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท

216,400 (3) จดักจิกรรมสร้างเครือขา่ยอทุยานธรณีโคราช และการอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูพืน้ที่อทุยานธรณีโคราช จ านวน 1 คร้ัง (อยา่งน้อย 1 กลุ่มเครือขา่ย)
กลุ่มเครือขา่ย 1) กลุ่มที่พกัและร้านอาหาร 2) กลุ่มผลิตสินค้าของที่ระลึกเอกลักษณ์อตัลักษณ์  3) กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถรับจา้ง
4) กลุ่มมัคคุเทศกแ์ละอาสาสมัครน าเที่ยว
ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 คร้ังๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 7,200 บาท
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 คร้ังๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 4,200 บาท
ค่าสถานที่ จดัสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง จ านวน 1 คร้ังๆละ 5,000 บาท เปน็เงิน 5,000 บาท
ค่าใช้จา่ยและวสัดุอปุกรณ์ประกอบการจดักจิกรรม /วสัดุสาธติ จ านวน 1 คร้ัง เปน็เงิน 200,000 บาท

116,400 2.การบริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณโีคราช
(1) ปรับปรุงภมูิทัศน์และจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนอทุยานธรณีโคราช โดยการมีส่วนร่วม ด าเนินการในพืน้ที่โคราชจโีอพาร์ค 1 แหง่ โดยมีกจิกรรม
-ปลูกต้นไม้ ในพืน้ที่โคราชจโีอพาร์ค
-การจดัการขยะมูลฝอยในแหล่งโคราชจโีอพาร์ค
-การจดัการคุณภาพน้ าในแหล่งโคราชจโีอพาร์ค (ถา้มี)
ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 คร้ังๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 7,200 บาท
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 คร้ังๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เปน็เงิน 4,200 บาท
ค่าสถานที่ จดัสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง จ านวน 1 คร้ังๆละ 5,000 บาท เปน็เงิน 5,000 บาท
ค่าใช้จา่ยและวสัดุอปุกรณ์ประกอบการจดักจิกรรม จ านวน 1 คร้ัง เปน็เงิน 100,000 บาท (ขอสนับสนุนกล้าไม้)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดุส านักงาน 49,000 3.การบริหารโครงการและตดิตามประเมนิผล

วสัดุส านักงาน (กระดาษ ,หมึก, วสัดุจดัท ารูปเล่ม) ติดตามประเมินผลในพืน้ที่โคราชจโีอพาร์ค 5 อ าเภอๆละ 1 ชุด
1,000,000
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)        (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ............... 

ชื่อโครงการ  : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม 
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
กิจกรรมย่อย : ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
วงเงิน : ๕,000,๐๐๐  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
หน่วยด าเนินการ :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบ :  นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๔๔๓๕ ๓๘๘๔-๖ 
(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
    (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็น

พ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ร้อยละ 35 (คิดเป็นพ้ืนที่ 112.35 ล้านไร่) พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 (คิด
เป็นพื้นที่ 48.15 ล้านไร่) และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 (คิดเป็นพื้นที่ 16.05 ล้านไร่)  

    (๒) นโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยร้อยละ 40 
ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือประโยชน์ 2 ประการ ดังนี้ 1) ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า 
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ นั น ท น า ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น อั ต ร า ร้ อ ย ล ะ  25 ข อ ง พ้ื น ที่ ป ร ะ เ ท ศ 
2) ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และป่าเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ในอัตราร้อยละ 15
ของพ้ืนที่ประเทศ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าของประเทศไทย มีจ านวน 22 ลุ่มน้ า ครอบคลุมพ้ืนที่ 320,673,673 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี

สภาพป่า 101,721,291 ไร่ และไม่มีสภาพป่า 218,952,382 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1,2 ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ต้นน้ าของประเทศจ านวน 84,471,153 ไร่ (พ้ืนที่ป่า/พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ/พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์/ อ่ืนๆ) พบว่ามีสภาพ
ป่า 71,753,156 ไร่ (84.94%) และไม่มีสภาพป่า 12,717,998 ไร่ (15.06%) ซึ่งอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติและป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายจ านวน 10,152,740.44 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ จ านวน 2,565,257.56 ไร่ โดย
จังหวัดนครราชสีมามีถึง 9 ลุ่มน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ   20,905 ตารางกิโลเมตร อ าเภอที่ได้รับน้ าจากลุ่มน้ าได้แก่  
อ าเภอชุมพวง  พิมาย ห้วยแถลง จักราช โนนสูง  เมือง  เสิงสาง ครบุรี โชคชัย ปักธงชัย สูงเนิน ปากช่อง ขามทะเลสอ 
สีคิ้ว โนนไทย ประทาย โนนแดง บัวใหญ่ ขามสะแกแสง คง แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม หนองบุญมาก รวมจ านวน 
23 อ าเภอ และในปัจจุบันประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาบางส่วน ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง ท าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนอ่ืนๆ ตามมามากมาย เช่น การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ของรัฐ ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อภาครัฐ รัฐบาลจึงได้จัดท าโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน โดยจัดสรรที่ดินของรัฐให้ราษฎรท ากินและ 
อยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์  โดยเฉพาะที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วนไม่มี 
สภาพป่าแล้ว แต่มีศักยภาพที่จะปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าให้ความอุดมสมบูรณ์ฟ้ืนกลับคืนมา อีกทั้ง เมืองและชุมชนใน
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จังหวัดนครราชสีมามีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวลดลง เนื่องจากความต้องการใช้
ประโยชน์ที่ดินทางด้านอ่ืน เช่น เศรษฐกิจ การคมนาคม ส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชนเสื่อมโทรมลง การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้เพ่ิม จะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ได้ ช่วยด้านความสวยงาม ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แล้วยังให้คุณประโยชน์ 
เช่น เพ่ิมออกซิเจนในอากาศ ลดโลกร้อน เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม         
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองและชุมชน 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

(1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา
(2) สร้างความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่ อาศัยและท ากินใน พ้ืนที่ป่ าและพ้ืนที่  รอบเขตป่า

ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 
    (๔)  เ พ่ือให้ประชาชนผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินท ากิน มี พ้ืนที่ป่าชุมชนเ พ่ือใช้ประโยชน์ 

เลี้ยงตนเองได้ 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม     โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
   พัฒนา                                 ด าเนินการปกต ิ 

(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ ปี  เริ่มต้น ๑ ตุลาคม 256๔  สิ้นสุด ๓๐ กันยายน 256๕
(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : 

- พ้ื น ที่ เ ป้ า ห ม า ย จั ด ที่ ดิ น ต า ม โ ค ร ง ก า ร จั ด ที่ ดิ น ใ ห้ ร า ษ ฎ ร อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ ท า กิ น
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

- พ้ืนทีป่่าชุมชนในท้องทีจ่ังหวัดนครราชสีมา
- พ้ืนทีส่าธารณประโยชน์ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

    ๑) ประชาชนทีไ่ด้รับการจัดสรรที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
2) ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
     ผู้มีส่วนได้ คือ ประชาชนได้รับการจัดสรรที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และประชาชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
    ผู้มีส่วนเสีย  คือ  -     

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

    ตัวช้ีวัด 
(1) จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน จ านวน ๖๕๐ ไร่
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(4.2) ผลลัพธ์ :  
(1) สร้างความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
(2) สร้างความม่ันคงของคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกเขตป่า
(3) สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ได้จากการที่มี

พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
(4.3) ผลกระทบ:  
เชิงบวก :  ประชาชนมีที่ดินท ากิน / พ้ืนที่สีเขียวของจังหวัดนครราชสีมามีเพ่ิมมากข้ึน 
เชิงลบ :    -  ไม่มี  - 

5) แนวทางการด าเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่อง

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 6๓ ม.ค.-มี.ค. 6๔ เม.ย.-มิ.ย. 6๔ ก.ค.-ก.ย. 6๔ 
๑. จัดซื้อกล้าไม้ขนาดใหญ่ 
    เพ่ือแจกจ่ายและปลูก 
๒. ปรับไถพ้ืนที่ 
๓. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
๔. จัดกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
๕. ประสานงานและติดตาม 

- 

- 


- 






- 




- 

- 
- 
- 


- 

- 
- 
- 


(๖)  วิธีด าเนินงาน                ด าเนินการเอง           จ้างเหมา 
(๗)  วงเงินของโครงการ จ านวน  ๕,000,000  บาท (รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย ตามเอกสารแนบ)
(8) ความพร้อมของโครงการ

(8.๑)  พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายและสามารถด าเนินการได้ทันที  
   อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว อยู่ใน

ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ีหรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย   
   อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

     (8.๒)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้) :  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ( ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้)
  ไม่มี
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(8.๓)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด   บางส่วน      ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม
 ไม่มี  ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

(8.๔)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
        อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
        คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(8.๕)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม  (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
  ต้องท ารายงานการศึกษา

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ให้ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินและชุมชนด าเนินการดูแลบ ารุงรักษากล้าไม้ที่ปลูก

(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  -

(๑1) แนวทางแก้ไข : - 
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 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุม่จังหวัด  นครราชสีมา 5,000,000
แผนงาน :  แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ
ผลผลิต : 
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และสัตวป์่า
กิจกรรมย่อย : ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,000,000       
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
  (๓) ค่าเช่าบ้าน
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 850,000 
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 650,000 ค่าจ้างไถปรับพืน้ที ่650 ไร่ๆละ 1,000 บาท

45,000 ค่าจ้างเหมาพาหนะประสานงานจ านวน 30 คร้ังละๆ 1,500 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 155,000 ค่าจัดกิจกรรมเพิม่พืน้ทีสี่เขียว
  (๘) ค่ารับรองและพิธกีาร
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

หน้า ๕๙๒



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 4,150,000
  (๑)  วสัดุส านักงาน 

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (๕)  วสัดุคอมพิวเตอร์

  (๖) วสัดุก่อสร้าง

  (๗) วสัดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภัณฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดุการศึกษา

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร
  (๑๔) วสัดุการเกษตร 3,900,000 ค่าจัดซ้ือกล้าไม้ขนาดใหญ่ 130,000 กล้าๆละ 30 บาท = 3,900,000 บาท

250,000 ค่าวสัดุการเกษตร (ปุย๋คอก ปุย๋เคมี ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ) = 250,000

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟ้า 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

หน้า ๕๙๓



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)          (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
กิจกรรมย่อย : การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐   วงเงิน 209,900 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน. จังหวัด นม) 
ผู้รับผิดชอบ : พ.อ.วีระศักดิ์  สาระชาติ ต าแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานโยบายแผนและการข่าว 
สถานที่ติดต่อ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔-๐๗๓ 
(1) หลักการและเหตุผล

 (๑) เนื่องจากเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านราษฎร์  อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่ติดกับเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
ที่ ๔  มีปัญหาบุกรุกเขตพ้ืนที่อุทยาน  และมีการตัดไม้ท าลายป่าซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมายาวนานผืนป่าขาดความอุดมสมบูรณ์ อากาศ
ร้อนจัด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ฝนตกหนักท าให้เกิดน้ าไหลหลาก ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

 (๒) เพ่ือให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และลด         
ความขัดแย้งระหว่างประชาชน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะถ่ายทอดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไปสู่
ญาติมิตร เป็นการจัดตั้งองค์กรมวลชนพิทักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาการท าลายป่า ส่งเสริมให้เกิด
และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ในโอกาสต่อไป  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการที่จะพิทักษ์ ปกป้องผืนป่าที่ร่วมกันปลูกกับ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านราษฎร์  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์  

 (๓) สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราช
เสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของป่าไม้  และแหล่งน้ า  โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่ งน้ าขนาดใหญ่ และป่าไม้คือแหล่งน้ า ของประเทศ            
มาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาล ได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาด าเนินการ และรณรงค์
ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้   ที่มีอยู่ในประเทศ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพ่ิมจ านวนพื้นที่ป่าไม้มาโดยตลอด 

(๔) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์  ร่วมกับ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน, หน่วยงานราชการในพ้ืนที่, เด็ก, เยาวชน และ
ประชนในเขตต าบลบ้านราษฎร์ร่วมกันจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  ตลอดจนการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ด ารงอยู่
เพ่ือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์  ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท าให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ 
อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตก ในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์  เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็น
การเพ่ิมคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

หน้า ๕๙๔



  ความเร่งด่วน :  - 
 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
(1) ถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ราษฎร

มีความเข้าใจ ร่วมกันดูแลป่าไม้เพ่ือถวายเป็นพระราชสักการะ เพ่ือให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบนิเวศวิทยา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เห็นความส าคัญของป่าไม้ ลดการลักลอบตัดต้นไม้ท าลายป่า เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยจัดตั้ง  เป็นองค์กร รสทป. ในการพิทักษ์ป่าไม้ ให้ราษฎรที่เข้า
รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายป่าไม้ สร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

(๒) เพ่ือให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในการด ารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่า
ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้กลุ่มราษฎร ชุมชน หรือหมู่บ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพ่ือรักษาชีวิต” 
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจ ในการที่จะพิทักษ์ปกป้องผืนป่าที่ร่วมกันปลูกกับ 
ปตท. ให้ยั่งยืนถาวร เป็นสมบัติอันล้ าค่าของแผ่นดินสืบไป 

(๓) เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
(๔) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบลบ้านราษฎร์ 
(๕) เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ ประชาชน 
(๗) เพ่ือสร้างความชุ่มชื้น  เพิ่มออกซิเจนในอากาศและลดภาวะโลกร้อน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา ด าเนินการปกต ิ

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ....1.....ปี   เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........ 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : ห้องประชุมเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่  ๔ 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  ๓๐ คน และผู้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน ๒๕๐ คน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  ๓๐ คน และผู้ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ  จ านวน ๒๕๐ คน 
 (๔.๒) ผลผลิต  

     (๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนมีความเข้าใจในการด ารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
 (๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : ประชาชนมีความเข้าใจในการด ารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
เชิงลบ : ..…-………………………………………………………………………………………………… 
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๓ 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
64 

ม.ค. - มี.ค. 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค. - ก.ย. 
65 

1. การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 209,900 บาท (สองแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ความพร้อมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถงง ได้ศงกษาความเหมาะสมและก าหนดพืนนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุาาตตาม

กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถงง ได้ศงกษาความเหมาะสมและก าหนดพืนนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพืนนที่ หรือก าลังแก้ไขปัาหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุาาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศงกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนนที่ด าเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทันงหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศงกษา
 ต้องท ารายงานการศงกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
...-.......................................................................................................................................... 

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
...-........................................................................................................................................... 
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 หน่วย : บาท

ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด น.ม.
แผนงาน :   บรหิารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : 
โครงการ  :  ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู การปอ้งกันและการใช้ประโยชน์ของทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรปา่ไม้ และสัตว์ปา่
กิจกรรมหลัก : การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู การปอ้งกันและการใช้ประโยชน์ของทรพัยากรธรรมชาติทรพัยากรปา่ไม้ และสัตว์ปา่ 
กิจกรรมย่อย : การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทกัษ์ปา่และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ ๒๘,๐๐๐ ค่าพฒันาและดูแลแปลงปลูกปา่  ปลีะ ๔ คร้ังๆละ  ๗,๐๐๐ บาท
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
      (๗.๑) ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ
      (๗.๒) ค่าตอบแทนวทิยากรบคุคลภายนอก ๗,๒๐๐ ค่าตอบแทนวทิยากร  ภาคทฤษฎ ี (๒ คน คนละ ๓ ชม.) (๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชม.) (วนัที่ ๑ อบรมฯ)

๓,๖๐๐ ค่าตอบแทนวทิยากร  ภาคทฤษฎ ี (๑ คน  ๓ ชม.)  (๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.) (วนัที่ ๒ ปลูกปา่)
๓,๖๐๐ ค่าตอบแทนวทิยากร  ภาคปฏบิติั  (๑ คน ๓ ชม.)  (๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.) (วนัที่ ๒ ปลูกปา่)

  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๘) ค่าจ้างเหมาบริการ ๑,๕๐๐ ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ ขนาด ๒.๕ เมตร x ๔ เมตร จ านวน  ๑ ปา้ย (วนัที่ ๑ อบรมฯ)
๑,๕๐๐ ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการ ขนาด ๒.๕ เมตร x ๔ เมตร จ านวน  ๑ ปา้ย (วนัที่ ๒ ปลูกปา่)

  (๙) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๒,๑๐๐ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ๓๐ คน x ๒ มื้อๆ ละ ๓๕.-บาท (วนัที่ ๑ อบรมฯ)
๒,๔๐๐ ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  ๓๐ คน x ๑ มื้อๆ ละ  ๘๐.-บาท  (วนัที่ ๑ อบรมฯ)

๑๗,๕๐๐ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ๒๕๐ คน x ๒ มื้อๆ ละ ๓๕.-บาท  (วนัที่ ๒ ปลูกปา่)
๒๐,๐๐๐ ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  ๒๕๐ คน x๑ มื้อๆ ละ  ๘๐.-บาท   (วนัที่ ๒ ปลูกปา่)
๕๔,๐๐๐ ค่าเคร่ืองแต่งกายพร้อมเคร่ืองหมาย  ๓๐  ชุดๆละ  ๑,๘๐๐ บาท
๓,๐๐๐ ค่าบ ารุงสถานที่อบรม
๑,๐๐๐ ค่าตกแต่งสถานที่เปดิ-ปดิ

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)
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ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ถ้าม)ี

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)
๓,๐๐๐ ค่าปรับพื้นที่ ชั่วโมงละ  ๕๐๐.-บาท  จ านวน  ๖  ชั่วโมง

๖๐,๐๐๐ ค่ากล้าไม้  ต้นละ ๓๐ บาท  จ านวน  ๒,๐๐๐ ต้น
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดุส านักงาน 
  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
  (๙) วสัดุสนามและการฝึก ๑,๕๐๐ ค่าวสัดุที่ใช้ในการฝึกอบรมสมุด, ปากกา, ซองเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ๓๐ ชุดๆละ  ๕๐ บาท
  (๑๐) วสัดุการศึกษา
  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา

๒๐๙,๙๐๐รวม
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    (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม) 
ลำดับความสำคัญ.......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)  
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
กิจกรรมย่อย : รากฐานการเรียนรู ้ร ุกขกรน้อย(ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) สวนรุกขชาติปรุใหญ่ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา     วงเงิน  5๐๐,๐๐๐  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ :  
ประเด็นการพัฒนาประเทศ :  
แผนงาน : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน 
หน่วยดำเนินการ : ส่วนวิชาการและกฎหมาย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) 
ผู้รับผิดชอบ : นายศราวุธ มหานิล  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
สถานที่ติดต่อ : ส่วนวิชาการและกฎหมาย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  

   หมายเลขโทรศัพท ์ ๐-๔๔๓๐-๐๙๗๑-๓ ต่อ ๓๐๓ 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑)    ที่มา : สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะให้คุณประโยชน์ในแง่ป่าในเมือง ป่าที่ให้
ความมั่นคงทางอาหาร ป่านันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ ยังสามารถจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในเขต
อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา เพราะแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองและมีความสะดวกสบาย 
ในการเดินทางมากที่สุด อีกทั้งศาสตร์ความรู้ด้านรุกขกรรรม การดูแลและรักษาต้นไม้ ศัลยกรรมป่าไม้ การปีนตัดต้นไม้ 
การประเมินความเสี่ยงต้นไม้ หรือการสาธิตการตัดไม้ด้วยเชือก เรียกกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดังกล่าวว่า รุกขกร 
ซึ่งกรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) มีชุดปฏิบัติการรุกขกรสำนักฯและศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา 
จำนวน ๒๐ คนล้วนมีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านรุกขกรรมเป็นอย่างดี  ฉะนั้นเพื่อเป็นการบูรณาการการทำด้านรุกขกรรม
ให้เกิดเป็นรูปธรรม  จึงเห็นควรจัดทำโครงการฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อย (ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) 
สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นก้าวแรกในการบูรณาการจัดการใช้พื้นที่ป่าไม้
หรือป่าในเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนไดต้่อไปในอนาคต   

(๑.๒)  สรุปสาระสำคญั 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 
ยังไม่มีการจัดทำโครงการฐานการเรียนรู ้ร ุกขกรน้อย(ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) 

สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในพื้นที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นควรมกีารจัดกิจกรรมโครงการฯ ขึ้น 

หน้า ๕๙๙



ความเร่งด่วน : เนื ่องจากกรมป่าไม้ได้สนองดำริของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างรุกขกรหรือหมอต้นไม้เพื่อทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา และตัดแต่งกิ่งไม้ให้คงความสวยงาม 
แข็งแรง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของต้นไม้ในเมื องและในพื้นที่ชุมชน 
รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้อย่างขาดหลักวิชาการจนเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ในเมืองขาดความสวยงามและล้มตายเป็นจำนวนมาก  
อันเป็นการทำลายทัศนียภาพที่งดงาม ร่มรื่น รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กรมป่าไม้จึงสร้างชุดปฏิบัติการรุกขกร
ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ คน  ซึ่งการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฯดังกล่าวได้ขยายผล 
ถ่ายทอดองค์ความรู้บริการแก่ประชาชน ทุกภาคส่วน ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสร้างทีมงานเพื่อปฏิบัติงาน
ในทุกพื้นที่  แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว  ฉะนั้นจึงมีความเร่งด่วนในการจัดโครงการฯ ให้กับ 
เยาวชนรอบ ๆ สวนรุกขชาติปรุใหญ่ เพื ่อเป็นพื ้นฐานการเรียนรู ้และเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการรุกขกรรม 
และต่อยอดโครงการยุวชนต้นกล้าป่าป่าใหญ่บนวิถีพอเพียงในอนาคตต่อไป  

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

       (๒.๒.๑) เพ่ือบริหารจัดการพื้นที่ ให้ เป็นแหล่ ง เรียนรู้ ธรรมชาติ  และสร้าง เครื่ องมือในการจัดการพื้นที่  
อย่างมี ส่วนร่วม   

      (๒.๒.๒) เพื่อพัฒนาเยาวชนรอบพื้นที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ในด้านรุกขกรรมต้นไม้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ภายใต้กระบวนการใช้พ้ืนป่าไม้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ 

      (๒.๒.๓)  เพื่อพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการรุกขกรกรมป่าไม้ในแนวทางเป็นครูป่าไม้ หมอต้นไม้และผู้นำ
แห่งการเรียนรู้นอกระบบ 

(๒.๒) สถานภาพโครงการ 

       โครงการเดิม  โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทโครงการ 

 พัฒนา    ดำเนินการปกติ 
 (๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ......๑......ปี เริ่มต้นปี....๒๕๖๕..........สิ้นสุดปี.....๒๕๖๕....... 

         (๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จังหวัดนครราชสีมา 
(๓.๒) โรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้องและตอบรับกิจกรรมฯ 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
- เยาวชนโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จงัหวัด

นครราชสีมา และโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้อง และตอบรับกิจกรรมฯ 
(๔.๒) ผลผลิต 

- จำนวน ๕ - ๑๐ รุ่น

หน้า ๕๗๗
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(๔.๓) ผลลัพธ์: 
- เยาวชนโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผ่านกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อยฯตามกระบวนการ
ฝึกจัดอบรม สามารถเข้าใจและตระหนักรู้ถึงบทบาทรุกขกรในภาพรวมต่อไป 

(๔.๔) ผลกระทบ: 
    เชิงบวก : 

- เยาวชนโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ด้านรุกขกรรมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้

เชิงลบ :  ไม่ม ี

 (๕) แนวทางการดำเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ และทำเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคญัด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.

๖๔ 
ม.ค.-

มี.ค.๖๔ 
เม.ย.-

มิ.ย.๖๕ 
ก.ค.-ก.ย.

๖๕ 
สร้างฐานการเรียนรู้รุกขกรนอ้ย  (ยุวชนต้นกล้า 
ป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) สวนรุกขชาติปรุใหญ ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
จำนวน ๕-๑๐ รุ่น 


  

(๖) วิธีการดำเนนิงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและ

   เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยนืยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสอืยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) ความพร้อมของโครงการ 
      (๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคดัเลือกพ้ืนที่ดำเนินการ 

หน้า ๕๗๗
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      (๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
มี และสมบรูณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี4

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
บุคลากรมีประสบการณ ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ ์
เครื่องมือดำเนินการ มีความพรอ้มดำเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจดัหาเพิ่มเติม

บุคลากรมีประสบการณ์ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษา

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  
....................................................-..................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ช่ือโครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมย่อย : โครงการฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อย(ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) สวนรุกขชาติปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 ๑) จัดท าฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อย(ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) 

สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จ านวน ๕-๑๐ ฐาน
๒) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมของเยาวชนผู้เข้าร่วมเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ 
จ านวน ๑๐๐ คน
๓) ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานไวนิลยิงโครงไม้ขนาดกว้าง 1.2 เมตร 
สูง 2.4 เมตร พร้อมติดต้ังและร้ือถอน และป้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

๔) ค่าวิทยากรรุกขกรผู้เช่ียวชาญ

๕) ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง กิจกรรมโครงการฯ จ านวน ๑๐ คน

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ ๖) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการ ฯ 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

หน ้า ๖๐๓



(๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)

ล ำดบัควำมส ำคัญ 3

ชือ่โครงกำร  :  โครงกำรยกระดบับรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื
กิจกรรมหลัก :  กำรบรหิำรจัดกำรน  ำในเขตและนอกเขตชลประทำน
กิจกรรมยอ่ย :  ก่อสรำ้งอำคำรบงัคับน  ำตะกุดใหญ ่ต.ทำ่อ่ำง  อ.โชคชยั
ยทุธศำสตรช์ำต ิดำ้นกำรสรำ้งกำรเตบิโตบนคุณภำพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม
ประเดน็ยทุธศำสตรข์องจังหวดั/กลุม่จังหวดั 5 : ยกระดบับรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื
แผนงำน : ส่งเสรมิใหม้กีำรบรหิำรจัดกำรน  ำในเขตและนอกเขตชลประทำน
หน่วยด ำเนินกำร : โครงกำรส่งน  ำและบ ำรงุรกัษำล ำพระเพลิง
ผู้รบัผิดชอบ : นำยขวญัชยั  อุตตะเวช ต ำแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรงุรกัษำล ำพระเพลิง
สถำนทีต่ดิตอ่  โครงกำรส่งน  ำและบ ำรงุรกัษำล ำพระเพลิง 159 หมู ่9 ต.ตะขบ อ.ปกัธงชยั จ.นครรำชสีมำ หมำยเลขโทรศัพท ์081-8772551

(๑)  หลักกำรและเหตผุล 

     (๑.๑) ทีม่ำ : (ระบ ุเชน่ มต ิครม. นโยบำยรฐับำล  แผนพัฒนำจังหวดั / กลุม่จังหวดั  หรอือ่ืนๆ ) 

กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา ขาดแคลนน ้าท้าการเกษตร

ได้ร้องขอใหโ้ครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง  กอ่สร้างอาคารบังคับน ้าตะกดุใหญ่ เพือ่สนับสนุนแหล่งน ้าท้าการเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง

บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา

     (๑.๒) สรปุสำระส ำคัญ

 สภำพปญัหำ / ควำมตอ้งกำร : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา

ขาดแคลนน ้าท้าการเกษตร เหน็สมควรกอ่สร้างอาคารบังคับน ้าตะกดุใหญ่ เพือ่สนับสนุนแหล่งน ้าท้าการเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง

บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา

            ควำมเรง่ดว่น : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา ขาดแคลนน ้า

ท้าการเกษตร เหน็สมควรด้าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน

(๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงกำร
      (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร  : ก่อสรำ้งอำคำรบงัคับน  ำตะกุดใหญ ่ต ำบลทำ่อ่ำง อ ำเภอโชคชยั จังหวดันครรำชสีมำ

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พฒันา  ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1  ป ี  เริ่มตน้ป ี2565  สิ นสุดป ี2565

     (๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : (ระบพืุ นทีด่ ำเนินกำร เชน่ อ ำเภอ ต ำบล  หมูบ่ำ้น เปน็ตน้)   …………………………
บ้านท่าอา่ง หมู ่4 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราสีมา

(๓) กลุม่เปำ้หมำย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
     (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา
     (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา

     (๒.๓) ประเภทของโครงกำร

      (๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร

แบบฟอร์มขอ้มูลพื นฐำนโครงกำรของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

วงเงนิ 12,500,000 บำท (สิบสองล้ำนหำ้แสนบำทถ้วน)

หน้า ๕๗๗
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(๔) เปำ้หมำย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงกำร

     (๔.๑) เปำ้หมำยโครงกำร

ตวัชี วดั 
ก่อสร้างอาคารบังคับน ้า 1 แห่ง จา้นวนพื นที่รับประโยชน์ 300 ไร่
 ………………………………………………………………………………………………………………………………

     (๔.๒) ผลผลิต
ก่อสร้างอาคารบังคับน ้า 1 แห่ง จา้นวนพื นที่รับประโยชน์ 300 ไร่

     (๔.๓) ผลลัพธ์

ลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง บ้านท่าอา่ง หมู ่3, 4, 6 ต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา

พื นทีรั่บประโยชน์ 300 ไร่

     (๔.๔) ผลกระทบ :

เชงิบวก : ลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิลุทอง ในเขตต้าบลท่าอา่ง อ้าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา

เชงิลบ : ไม่มี

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน
         (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท้าภายใต้โครงการทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท้าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด้าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส้าคัญด้วย)

1 อาคารบังคับน ้าตะกดุใหญ่  

2

3

4

5

(๖) วธิกีำรด ำเนินงำน  ด้าเนินการเอง  จา้งเหมา

(๗) วงเงนิของโครงกำร จ ำนวน 12,500,000.- บำท 

(ใหก้รอกรายละเอยีดขอ้มูลตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ้าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

  ด้าเนินการเอง 12,500,000.- บาท  จา้งเหมา .......................... บาท
(๘) ควำมพรอ้มของโครงกำร

(๘.๑) พื นทีด้่าเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นทีด้่าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นทีด้่าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพื นที ่หรือก้าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นทีด้่าเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที ่8 นครราชสีมา)
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

กิจกรรมยอ่ย
ระยะเวลำทีจ่ะเริ่มด ำเนินกำร

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6
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3
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด้าเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด้าเนินการ  มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา

(๙) วธิกีำรบรหิำรจัดกำรหรอืกำรดแูลบ ำรงุรกัษำ เมือ่โครงกำรแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดควำมยั่งยนืของโครงกำร :
                               .......................................................................................................................................................................โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที ่8 นครราชสีมา เป็นผู้ดูแล

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

(๑๐) ปญัหำ อุปสรรคและขอ้จ ำกัด : ไมม่ี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

แผนงาน :  ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบงัคับน ้าตะกุดใหญ ่ต.ทา่อ่าง  อ.โชคชัย

2. งบลงทนุ 12,500,000

2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

(2) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า

2.14.1 อาคารบงัคับน้ าตะกุดใหญ่ 11,200,000  ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างอาคารบงัคับน้ า 1 แหง่) รวมเปน็เงิน 11,200,000.- บาท

ต าบลทา่อ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา

2.14.2 ค่าอ านวยการและด าเนินงานก่อสร้างอาคารบงัคับน้ าตะกุดใหญ่ 1,300,000    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 5 คนๆ ละ 120 วนัๆ ละ 200.- บาท เปน็เงิน 120,000.- บาท,

ต าบลทา่อ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา ค่าจ้างชั่วคราว 15 คนๆ ละ 6 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เปน็เงิน 720,000.- บาท,

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและเบด็เตล็ด เปน็เงิน 460,000.- บาท

ผู้ค านวณ

(นายโอฬาร  ทองศรี)

จน.คบ.ล าพระเพลิง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ค าชี้แจง
ป ี2565

งบประมาณ
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(๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)

ล ำดับควำมส ำคัญ 1

ชือ่โครงการ  :  โครงการยกระดบับรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื
กิจกรรมหลัก :  การบรหิารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจกรรมยอ่ย :  ก่อสร้างแก้มลงิบ้านหนองปรือ  ต.งิ ว  อ.ปักธงชยัวงเงิน 512,000 บาท (ห้าแสนหน่ึงหมืน่สองพันบาทถ้วน)
ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม
ประเดน็ยทุธศาสตรข์องจังหวดั/กลุม่จังหวดั 5 : ยกระดบับรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื
แผนงาน : ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
หน่วยด้าเนินการ : โครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง
ผู้รบัผิดชอบ : นายขวญัชยั  อุตตะเวช ต้าแหน่ง : ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง
สถานทีต่ดิตอ่  โครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง 159 หมู ่9 ต.ตะขบ อ.ปกัธงชยั จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์081-8772551

(๑)  หลักการและเหตผุล 

      (๑.๑) ทีม่า : (ระบ ุเชน่ มต ิครม. นโยบายรฐับาล  แผนพัฒนาจังหวดั / กลุม่จังหวดั  หรอือ่ืนๆ ) 

 รำษฎรบ้ำนหนองปรือ หมู ่9 ต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ มีกำรรวมกลุ่มปลูกพชือำหำรสัตว ์(หญ้ำเนเปียร์)

ขำดแคลนน้ ำในกำรท ำกำรเกษตรท ำใหพ้ชืผลเสียหำย ได้ร้องขอใหโ้ครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง  กอ่สร้ำงแกม้ลิงบ้ำนหนองปรือ

เพือ่สนับสนุนแหล่งน้ ำท ำกำรปลูกพชือำหำรสัตว ์ (หญ้ำเนเปียร์) แกร่ำษฎรบ้ำนหนองปรือ

      (๑.๒) สรปุสาระส้าคัญ

             สภาพปญัหา / ความตอ้งการ : รำษฎรบ้ำนหนองปรือ หมู ่9 ต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

มีกำรรวมกลุ่มปลูกพชือำหำรสัตว ์(หญ้ำเนเปียร์) ขำดแคลนน้ ำในกำรท ำกำรเกษตรท ำใหพ้ชืผลเสียหำย เหน็สมควรกอ่สร้ำงแกม้ลิงบ้ำนหนองปรือ

เพือ่สนับสนุนกำรปลูกพชือำหำรสัตว ์ (หญ้ำเนเปียร์)

            ความเรง่ดว่น : รำษฎรบ้ำนหนองปรือ หมู ่9 ต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ ขำดแคลนน้ ำปลูกพชือำหำรสัตว ์(หญ้ำเนเปียร์)

เหน็สมควรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำโดยเร่งด่วน

(๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ
      (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ  : ก่อสรา้งแก้มลิงบา้นหนองปรอื ต้าบลงิ ว อ้าเภอปกัธงชยั จังหวดันครราชสีมา

          โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่

 พฒันำ  ด ำเนินกำรปกติ
      (๒.๔) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1  ป ี  เริ่มตน้ป ี2565  สิ นสุดป ี2565
      (๒.๕) สถานทีด่้าเนินโครงการ : (ระบพืุ นทีด่้าเนินการ เชน่ อ้าเภอ ต้าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้)   …………………………

       บ้ำนหนองปรือ หมู ่9 ต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำสีมำ
(๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
     (๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : บ้ำนหนองปรือ หมู ่9 ต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำสีมำ
     (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บ้ำนหนองปรือ หมู ่9 ต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำสีมำ

แบบฟอร์มขอ้มูลพื นฐานโครงการของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

      (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

      (๒.๓) ประเภทของโครงการ
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(๔) เปา้หมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ

     (๔.๑) เปา้หมายโครงการ

 ตวัชี วดั 
 ก่อสร้ำงแก้มลิง 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

       ………………………………………………………………………………………………………………………………
     (๔.๒) ผลผลิต

       ก่อสร้ำงแก้มลิง 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

     (๔.๓) ผลลัพธ์

 ลดปัญหำขำดแคลนน้ ำเพือ่กำรเกษตร ในเขตต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ จ ำนวน 500 ไร่

       ………………………………………………………………………………………………………………………………

      (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : ลดปัญหำขำดแคลนน้ ำเพือ่กำรเกษตร ในเขตต ำบลง้ิว อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

 เชงิลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการด้าเนินงาน

         (แสดงรำยละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท ำภำยใต้โครงกำรทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องระยะเวลำทีจ่ะเร่ิมด ำเนินงำน

ของแต่ละกจิกรรมส ำคัญด้วย)

1 แกม้ลิงบ้ำนหนองปรือ 

2

3

4

5

(๖) วธิกีารด้าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง  จำ้งเหมำ

(๗) วงเงนิของโครงการ จ้านวน 512,000.- บาท 

(ใหก้รอกรำยละเอยีดขอ้มูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอยีดจ ำแนกตำมงบรำยจำ่ยด้วย)

  ด ำเนินกำรเอง ................... บำท  จำ้งเหมำ 512,000 บำท
(๘) ความพรอ้มของโครงการ

(๘.๑) พืน้ทีด่ ำเนินโครงกำร
 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถงึ ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพืน้ทีด่ ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต

ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที
 อยใูนระหวำ่งเตรียมกำร หมำยถงึ ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพืน้ทีด่ ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหวำ่ง

จดัเตรียมพืน้ที ่หรือก ำลังแกไ้ขปัญหำ / อปุสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหวำ่งศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ ำเนินกำร

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏบิัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง ส ำนักงำนชลประทำนที ่8 นครรำชสีมำ)
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงำนเจำ้ของรูปแบบรำยกำรทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด้าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6
กิจกรรมยอ่ย
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(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เคร่ืองมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร
๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทัง้หมด บำงส่วน ไม่มีประสบกำรณ์

๏ เคร่ืองมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจดัหำเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหำเพิม่เติม

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร  มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติแล้ว
 อยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติ
 คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติยงัไม่พจิำรณำ

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ

(๙) วธิกีารบรหิารจัดการหรอืการดแูลบา้รงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยนืของโครงการ :
                               .......................................................................................................................................................................โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง ส ำนักงำนชลประทำนที ่8 นครรำชสีมำ เป็นผู้ดูแล

 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................

(๑๐) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ้ากัด : ไมม่ี
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
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หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

แผนงาน : ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืนกิจกรรมหลัก :  การบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย :  ก่อสร้างแก้มลิงบา้นหนองปรือ  ต.งิ ว  อ.ปกัธงชัย

2. งบลงทนุ 512,000

2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

(1) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท

(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน  า

1.14.1 ก่อสร้างแก้มลิงบา้นหนองปรือ 498,000     ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างแก้มลิง 1 แหง่) รวมเปน็เงิน 498,000.- บาท

ต าบลงิ ว  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา

1.14.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างแก้มลิงบา้นหนองปรือ 14,000       ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 2 คนๆ ละ 35 วนัๆ ละ 200.- บาท เปน็เงิน 14,000.- บาท,

ต าบลงิ ว  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา

ผู้ค านวณ

(นายโอฬาร  ทองศรี)

จน.คบ.ล าพระเพลิง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ค าชี แจง
ป ี2565

งบประมาณ
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(๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)

ล ำดับควำมส ำคัญ 2

ชือ่โครงการ  :  โครงการยกระดบับรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื

กิจกรรมหลัก :  การบรหิารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมยอ่ย : ก่อสร้างแก้มลงิหนองโสกตามิง่ ต.ตะคุ  อ.ปักธงชยัวงเงิน 17,270,000 บาท (สบิเจด็ลา้นสองแสนเจด็หมืน่บาทถ้วน)
ยทุธศาสตรช์าต ิ: ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม
ประเดน็ยทุธศาสตรข์องจังหวดั/กลุม่จังหวดั 5 : ยกระดบับรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื
แผนงาน : ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
หน่วยด้าเนินการ : โครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง
ผู้รบัผิดชอบ : นายขวญัชยั  อุตตะเวช ต้าแหน่ง : ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง
สถานทีต่ดิตอ่  โครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง 159 หมู ่9 ต.ตะขบ อ.ปกัธงชยั จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์081-8772551

(๑)  หลักการและเหตผุล 
      (๑.๑) ทีม่า : 

       รำษฎร หมู ่9, 11, 16, 21 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ ขำดแคลนน  ำอปุโภค-บริโภค องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะคุ
ได้ร้องขอใหโ้ครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง  กอ่สร้ำงแกม้ลิงหนองโสกตำมิง่พร้อมอำคำรประกอบ เพือ่สนับสนุนแหล่งน  ำอปุโภค -บริโภค
แกร่ำษฎร หมู ่9, 11, 16, 21 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

      (๑.๒) สรปุสาระส้าคัญ
              สภาพปญัหา / ความตอ้งการ : รำษฎร หมู ่9, 11, 16, 21 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ
ขำดแคลนน  ำอปุโภค-บริโภค เหน็สมควรกอ่สร้ำงแกม้ลิงหนองโสกตำมิง่พร้อมอำคำรประกอบ เพือ่สนับสนุนแหล่งน  ำอปุโภค -บริโภค
แกร่ำษฎร หมู ่9, 11, 16, 21 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ
              ความเรง่ดว่น : รำษฎร หมู ่9, 11, 16, 21 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ ขำดแคลนน  ำอปุโภค-บริโภค
เหน็สมควรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำโดยเร่งด่วน

(๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ
      (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ  : ก่อสรา้งแก้มลิงหนองโสกตามิง่ ต้าบลตะคุ อ้าเภอปกัธงชยั จังหวดันครราชสีมา

 โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่

 พฒันำ  ด ำเนินกำรปกติ
      (๒.๔) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1  ป ี  เริ่มตน้ป ี2565      สิ นสุดป ี2565
      (๒.๕) สถานทีด่้าเนินโครงการ : (ระบพืุ นทีด่้าเนินการ เชน่ อ้าเภอ ต้าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้)   …………………………

       บ้ำนสุขงั หมู ่11 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำสีมำ
(๓)  กลุม่เปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
      (๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : รำษฎร หมู ่9, 11, 16, 21 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ
      (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : รำษฎร หมู ่9, 11, 16, 21 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

(๔) เปา้หมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ

     (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
  ตัวชี วัด 
 ก่อสร้ำงแก้มลิงพร้อมอำคำรประกอบ 1 แห่ง จ ำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์ 1,050 ครัวเรือน
………………………………………………………………………………………………………………………………

     (๔.๒) ผลผลิต
       กอ่สร้ำงแกม้ลิงพร้อมอำคำรประกอบ 1 แหง่ จ ำนวนครัวเรือนทีรั่บประโยชน์ 1,050 ครัวเรือน

     (๔.๓) ผลลัพธ์

 ลดปัญหำขำดแคลนน  ำเพือ่อปุโภค -บริโภค ในเขตต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ จ ำนวน 1,050 ครัวเรือน

             ………………………………………………………………………………………………………………………………

      (๒.๓) ประเภทของโครงการ

      (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

แบบฟอร์มขอ้มูลพื นฐานโครงการของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

หน ้า ๖๑๒
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     (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : ลดปัญหำขำดแคลนน  ำเพือ่อปุโภค-บริโภค ในเขตต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

 เชงิลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการด้าเนินงาน
         (แสดงรำยละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท ำภำยใต้โครงกำรทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องระยะเวลำทีจ่ะเร่ิมด ำเนินงำน

ของแต่ละกจิกรรมส ำคัญด้วย)

1 แกม้ลิงหนองโสกตำมิง่พร้อมอำคำรประกอบ  

2

3

4

5

(๖) วธิกีารด้าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง  จำ้งเหมำ

(๗) วงเงนิของโครงการ จ้านวน 17,270,000.- บาท 

     (ใหก้รอกรำยละเอยีดขอ้มูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอยีดจ ำแนกตำมงบรำยจำ่ยด้วย)

 ด ำเนินกำรเอง  2,080,000.- บำท  จำ้งเหมำ 15,190,000 บำท
(๘) ความพรอ้มของโครงการ
     (๘.๑) พื นทีด่ ำเนินโครงกำร

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถงึ ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื นทีด่ ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

 อยใูนระหวำ่งเตรียมกำร หมำยถงึ ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื นทีด่ ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหวำ่ง
จดัเตรียมพื นที ่หรือก ำลังแกไ้ขปัญหำ / อปุสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย

 อยู่ในระหวำ่งศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นทีด่ ำเนินกำร

      (๘.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏบิัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง ส ำนักงำนชลประทำนที ่8 นครรำชสีมำ)
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงำนเจำ้ของรูปแบบรำยกำรทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

      (๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เคร่ืองมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร
๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั งหมด บำงส่วน ไม่มีประสบกำรณ์

๏ เคร่ืองมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจดัหำเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหำเพิม่เติม

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร  มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์

       (๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติแล้ว
 อยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติ
 คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติยงัไม่พจิำรณำ

กิจกรรมยอ่ย
ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด้าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6
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      (๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)

 ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ

(๙) วธิกีารบรหิารจัดการหรอืการดแูลบา้รงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยนืของโครงการ :
 โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง ส ำนักงำนชลประทำนที ่8 นครรำชสีมำ เป็นผู้ดูแล
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................

(๑๐) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ้ากัด : ไมม่ี
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
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หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

แผนงาน : ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกิจกรรมหลัก :  การบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย :  ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่ง ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย

2. งบลงทนุ 17,270,000

2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

(2) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า

2.14.1 ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่งพร้อมอาคารประกอบ 16,640,000 ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่งพร้อมอาคารประกอบ 1 แหง่) 

ต าบลตะคุ  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา กิจกรรมขุดลอก (จ้างเหมา) 15,190,000.- บาท, กิจกรรมอาคารบงัคับน้ า (ด าเนินการเอง) 

1,450,000.- บาท รวมเปน็เงิน 16,640,000.- บาท

1.14.2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อ านวยการและด าเนินงาน 630,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 5 คนๆ ละ 100 วนัๆ ละ 200.- บาท เปน็เงิน 120,000.- บาท,

ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่งพร้อมอาคารประกอบ ค่าจ้างชั่วคราว 5 คนๆ ละ 6 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เปน็เงิน 240,000.- บาท,

ต าบลตะคุ  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและเบด็เตล็ด เปน็เงิน 270,000.- บาท

ผู้ค านวณ

(นายโอฬาร  ทองศรี)

จน.คบ.ล าพระเพลิง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ค าชี้แจง
ป ี2565

งบประมาณ

หน้า ๖๑๕



(๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)

ล ำดบัควำมส ำคัญ 4

ชือ่โครงกำร  :  โครงกำรยกระดบับรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื

กิจกรรมหลัก :  กำรบรหิำรจัดกำรน  ำในเขตและนอกเขตชลประทำน

กิจกรรมยอ่ย : ก่อสร้ำงอำคำรบังคับน  ำบ้ำนป่ำโจด ต.สขุเกษม อ.ปักธงชยั วงเงิน 25,000,000 บำท (ยี่สบิห้ำลำ้นบำทถ้วน)
ยทุธศำสตรช์ำต ิดำ้นกำรสรำ้งกำรเตบิโตบนคุณภำพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม
ประเดน็ยทุธศำสตรข์องจังหวดั/กลุม่จังหวดั 5 : ยกระดบับรหิำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื
แผนงำน : ส่งเสรมิใหม้กีำรบรหิำรจัดกำรน  ำในเขตและนอกเขตชลประทำน
หน่วยด ำเนินกำร : โครงกำรส่งน  ำและบ ำรงุรกัษำล ำพระเพลิง
ผู้รบัผิดชอบ : นำยขวญัชยั  อุตตะเวช ต ำแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรงุรกัษำล ำพระเพลิง
สถำนทีต่ดิตอ่  โครงกำรส่งน  ำและบ ำรงุรกัษำล ำพระเพลิง 159 หมู ่9 ต.ตะขบ อ.ปกัธงชยั จ.นครรำชสีมำ หมำยเลขโทรศัพท ์081-8772551
(๑)  หลักกำรและเหตผุล 
      (๑.๑) ทีม่ำ : 

       ราษฎร บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา ขาดแคลนน ้าท้าการเกษตร
ได้ร้องขอใหโ้ครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง  กอ่สร้างอาคารบังคับบ้านตะกดุใหญ่ เพือ่สนับสนุนแหล่งน ้าท้าการเกษตร
บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา
      (๑.๒) สรปุสำระส ำคัญ
             สภำพปญัหำ / ควำมตอ้งกำร : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา
ขาดแคลนน ้าท้าการเกษตร เหน็สมควรกอ่สร้างอาคารบังคับน ้าบ้านป่าโจด เพือ่สนับสนุนแหล่งน ้าท้าการเกษตร
บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา
             ควำมเรง่ดว่น : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา ขาดแคลนน ้าท้าการเกษตร
เหน็สมควรด้าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน

(๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงกำร
      (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงกำร  : ก่อสรำ้งอำคำรบงัคับน  ำบำ้นปำ่โจด ต ำบลสุขเกษม อ ำเภอปกัธงชยั จังหวดันครรำชสีมำ

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พฒันา  ด้าเนินการปกติ
      (2.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1  ป ี  เริ่มตน้ป ี2565      สิ นสุดป ี2565
      (๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : (ระบพืุ นทีด่ ำเนินกำร เชน่ อ ำเภอ ต ำบล  หมูบ่ำ้น เปน็ตน้)   …………………………

       บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราสีมา
(๓) กลุม่เปำ้หมำย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
             (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา
             (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา

(๔) เปำ้หมำย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงกำร

     (๔.๑) เปำ้หมำยโครงกำร
 ตัวชี วัด
 ก่อสร้างอาคารบังคับน ้า 1 แห่ง จา้นวนพื นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

            ………………………………………………………………………………………………………………………………
     (๔.๒) ผลผลิต

       ก่อสร้างอาคารบังคับน ้า 1 แห่ง จา้นวนพื นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

     (๔.๓) ผลลัพธ์

 ลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตร บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราสีมา 

 พื นทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่

แบบฟอร์มขอ้มูลพื นฐำนโครงกำรของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

      (๒.๓) ประเภทของโครงกำร

      (๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
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      (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : ลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพือ่การเกษตร บ้านป่าโจด หมู ่7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราสีมา

 เชงิลบ : ไม่มี

(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน
     (แสดงรายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท้าภายใต้โครงการทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท้าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด้าเนินงาน

ของแต่ละกจิกรรมส้าคัญด้วย)

1 อาคารบังคับน ้าบ้านป่าโจด   

2

3

4

5

(๖) วธิกีำรด ำเนินงำน  ด้าเนินการเอง  จา้งเหมา

(๗) วงเงนิของโครงกำร จ ำนวน 25,000,000.- บำท 

     (ใหก้รอกรายละเอยีดขอ้มูลตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ้าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

  ด้าเนินการเอง 25,000,000.- บาท  จา้งเหมา .......................... บาท
(๘) ควำมพรอ้มของโครงกำร
     (๘.๑) พื นทีด้่าเนินโครงการ

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นทีด้่าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที

 อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นทีด้่าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง
จดัเตรียมพื นที ่หรือก้าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นทีด้่าเนินการ

     (๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที ่8 นครราชสีมา)
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

     (๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
 ๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด้าเนินการ  มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

      (๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

กิจกรรมยอ่ย
ระยะเวลำทีจ่ะเริ่มด ำเนินกำร

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6

หน้า ๖๑๗



       (๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา

(๙) วธิกีำรบรหิำรจัดกำรหรอืกำรดแูลบ ำรงุรกัษำ เมือ่โครงกำรแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดควำมยั่งยนืของโครงกำร :
 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที ่8 นครราชสีมา เป็นผู้ดูแล
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................

(๑๐) ปญัหำ อุปสรรคและขอ้จ ำกัด : ไมม่ี
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
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หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

แผนงาน :  ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบงัคับน ้าบา้นปา่โจด ต.สุขเกษม อ.ปกัธงชัย

2. งบลงทนุ 25,000,000

2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

(2) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า

2.14.1 อาคารบงัคับน้ าบา้นปา่โจด 23,260,000   ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างอาคารบงัคับน้ า 1 แหง่) รวมเปน็เงิน 23,260,000.- บาท

ต าบลสุขเกษม  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา

2.14.2 ค่าอ านวยการและด าเนินงานก่อสร้างอาคารบงัคับน้ าบา้นปา่โจด 1,740,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 5 คนๆ ละ 180 วนัๆ ละ 200.- บาท เปน็เงิน 180,000.- บาท,

ต าบลสุขเกษม  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา ค่าจ้างชั่วคราว 15 คนๆ ละ 9 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เปน็เงิน 1,080,000.- บาท,

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและเบด็เตล็ด เปน็เงิน 480,000.- บาท

ผู้ค านวณ

(นายโอฬาร  ทองศรี)

จน.คบ.ล าพระเพลิง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ค าชี้แจง
ป ี2565

งบประมาณ
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(๑ ชุด : ๑ กจิกรรมหลัก)

ล ำดับควำมส ำคัญ 5

ชือ่โครงการ  :  โครงการยกระดบับรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื

กิจกรรมหลัก :  การบรหิารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมยอ่ย : ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าล้าชอ ต.ตะคุ อ.ปักธงชยั วงเงนิ 2,400,000 บาท (สองล้านสีแ่สนบาทถ้วน)
ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม
ประเดน็ยทุธศาสตรข์องจังหวดั/กลุม่จังหวดั 5 : ยกระดบับรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยนื
แผนงาน : ส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
หน่วยด้าเนินการ : โครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง
ผู้รบัผิดชอบ : นายขวญัชยั  อุตตะเวช ต้าแหน่ง : ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง
สถานทีต่ดิตอ่  โครงการส่งน ้าและบา้รงุรกัษาล้าพระเพลิง 159 หมู ่9 ต.ตะขบ อ.ปกัธงชยั จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์081-8772551
(๑)  หลักการและเหตผุล 
      (๑.๑) ทีม่า : 

       กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ ขำดแคลนน  ำท ำกำรเกษตร
ได้ร้องขอใหโ้ครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง  กอ่สร้ำงอำคำรบังคับน  ำล ำซอ เพือ่สนับสนุนแหล่งน  ำท ำกำรเกษตรกลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั
บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ
       (๑.๒) สรปุสาระส้าคัญ

สภาพปญัหา / ความตอ้งการ : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ
ขำดแคลนน  ำท ำกำรเกษตร เหน็สมควรกอ่สร้ำงอำคำรบังคับน  ำล ำซอ เพือ่สนับสนุนแหล่งน  ำท ำกำรเกษตรกลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั
บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

ความเรง่ดว่น : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ ขำดแคลนน  ำท ำกำรเกษตร
เหน็สมควรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำโดยเร่งด่วน

(๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ
      (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ  : ก่อสรา้งอาคารบงัคับน ้าล้าซอ ต้าบลตะคุ อ้าเภอปกัธงชยั จังหวดันครราชสีมา

 โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่

 พฒันำ  ด ำเนินกำรปกติ
      (๒.๔) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1  ป ี  เริ่มตน้ป ี2565      สิ นสุดป ี2565
      (๒.๕) สถานทีด่้าเนินโครงการ : (ระบพืุ นทีด่้าเนินการ เชน่ อ้าเภอ ต้าบล  หมูบ่า้น เปน็ตน้)   …………………………

บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำสีมำ
(๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
      (๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ
      (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

(๔) เปา้หมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ

     (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
 ตัวชี วัด 
 ก่อสร้ำงอำคำรบังคับน  ำ 1 แห่ง จ ำนวนพื นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

             ………………………………………………………………………………………………………………………………
     (๔.๒) ผลผลิต

       กอ่สร้ำงอำคำรบังคับน  ำ 1 แหง่ จ ำนวนพื นทีรั่บประโยชน์ 200 ไร่
     (๔.๓) ผลลัพธ์

แบบฟอร์มขอ้มูลพื นฐานโครงการของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย)

      (๒.๓) ประเภทของโครงการ

      (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

 ลดปัญหำขำดแคลนน  ำเพือ่กำรเกษตร กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั บ้ำนหนัใต้ หมู่ 18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

 พื้นที่รับประโยชน์  200 ไร่
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     (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชงิบวก : ลดปัญหำขำดแคลนน  ำเพือ่กำรเกษตร กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหนั บ้ำนหนัใต้ หมู ่18 ต ำบลตะคุ อ ำเภอปักธงชัย จงัหวดันครรำชสีมำ

 เชงิลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการด้าเนินงาน
     (แสดงรำยละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะท ำภำยใต้โครงกำรทีจ่งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เสนอขอ และท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องระยะเวลำทีจ่ะเร่ิมด ำเนินงำน

ของแต่ละกจิกรรมส ำคัญด้วย)

1 อำคำรบังคับน  ำล ำซอ 

2

3

4

5

(๖) วธิกีารด้าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง  จำ้งเหมำ

(๗) วงเงนิของโครงการ จ้านวน 2,400,000.- บาท 

      (ใหก้รอกรำยละเอยีดขอ้มูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอยีดจ ำแนกตำมงบรำยจำ่ยด้วย)

       ด ำเนินกำรเอง 2,400,000.- บำท  จำ้งเหมำ .......................... บำท
(๘) ความพรอ้มของโครงการ
     (๘.๑) พื นทีด่ ำเนินโครงกำร

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถงึ ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื นทีด่ ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

 อยใูนระหวำ่งเตรียมกำร หมำยถงึ ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื นทีด่ ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหวำ่ง
จดัเตรียมพื นที ่หรือก ำลังแกไ้ขปัญหำ / อปุสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย

 อยู่ในระหวำ่งศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นทีด่ ำเนินกำร

     (๘.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏบิัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง ส ำนักงำนชลประทำนที ่8 นครรำชสีมำ)
 มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงำนเจำ้ของรูปแบบรำยกำรทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

     (๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เคร่ืองมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร
 ๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์

๏ เคร่ืองมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจดัหำเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจดัหำเพิม่เติม

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร  มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์

     (๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติแล้ว
 อยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติ
 คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแหง่ชำติยงัไม่พจิำรณำ

กิจกรรมยอ่ย
ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด้าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6
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3
      (๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)

 ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ

(๙) วธิกีารบรหิารจัดการหรอืการดแูลบา้รงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยนืของโครงการ :
 โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำล ำพระเพลิง ส ำนักงำนชลประทำนที ่8 นครรำชสีมำ เป็นผู้ดูแล
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................

(๑๐) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ้ากัด : ไมม่ี
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
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หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2564 ป ี2565

(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี (เหลือจ่าย)

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา

แผนงาน :  ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน ้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบงัคับน ้าล้าชอ ต.ตะคุ อ.ปกัธงชัย

2. งบลงทนุ 2,400,000

2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

(1) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท

(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน  า

1.15.1 อาคารบงัคับน  าล าซอ 2,125,000    ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างอาคารบงัคับน  า 1 แหง่) รวมเปน็เงิน 2,125,000.- บาท

ต าบลตะคุ  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา

1.15.2 ค่าอ านวยการและด าเนินงานอาคารบงัคับน  าล าซอ 275,000       ค่าจ้างชั่วคราว 8 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เปน็เงิน 192,000.- บาท

ต าบลตะคุ  อ าเภอปกัธงชัย  จังหวดันครราชสีมา ค่าน  ามันเชื อเพลิง, หล่อล่ืนและเบด็เตล็ด เปน็เงิน 83,000.- บาท

ผู้ค านวณ

(นายโอฬาร  ทองศรี)

จน.คบ.ล าพระเพลิง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ค าชี แจง
งบประมาณ
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แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ล าดับความส าคัญ......

กิจกรรมหลัก : การมีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟืน้ฟู ล้าน ้า คูคลอง สาธารณะ
วงเงนิ บาท

(๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวดั / กลุ่มจังหวดั) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

        (๒)  ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ

 โครงการเดิม R โครงการใหม่

โครงการเดิม R โครงการใหม่
Rพัฒนา  ด้าเนินการปกติ

(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนทีด่ าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมูบ่้าน เป็นต้น)  

        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ชือ่โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : นายสมคิด  ตั งประเสริฐ        ต าแหน่ง : ผู้อ้านวยการส้านักงาน                  หมายเลขโทรศัพท์ :: 0-4435-3885
        (๑)  หลักการและเหตุผล 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ล้าตะคองเป็นล้าน ้าสายหลักของจังหวดันครราชสีมา จึงมีความจ้าเป็นอยา่งยิง่ทีจะต้อง
ด้าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ฟืน้ฟู และปรับปรุงล้าตะคองให้มีสภาพแวดล้อมทีดี่ขึ น ปรับปรุงคุณภาพน ้าให้อยูใ่นเกณฑ์คุณภาพระดับดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
การรุกล ้าล้าน ้า ส่ิงกีดขวางล้าน ้าทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการไหลเวยีนของน ้า เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว

กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ล้าน ้าล้าตะคอง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่จังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ยนื
แผนงาน : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน ้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟืน้ฟู ล้าน ้า คู คลองสาธารณะ
หน่วยด าเนินการ : ส้านักงานทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดันครราชสีมา

1,390,000

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี   เริม่ต้นปี  2565  สิน้สุดปี  2565

       เทศบาลนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

              (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
              (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื นที ่

       ล้าตะคองช่วงที ่1 (ตอนล่าง) มาตรฐานตามทีก่รมควบคุมมลพิษได้ประกาศก้าหนดประเภทของแหล่งน ้าล้าตะคองเป็นแหล่งน ้าประเภทที ่
4 (เส่ือมโทรม) เป็นแหล่งน ้าทีไ่ด้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ เพือ่การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน และใช้เพือ่การอุตสาหกรรม พบวา่ คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑ์เส่ือมโทรมมาก ร้อยละ 100 เห็นได้วา่คุณภาพ
น ้าของล้าตะคอง (ตอนล่าง) อยูใ่นภาวะวกิฤต จึงจ้าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องเร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาโดยทันที เพือ่ทีจ่ะให้คุณภาพน ้าล้าตะคองมีคุณภาพให้ได้
อยา่งน้อยในระดับพอใช้ เพือ่ลดผลกระทบต่อศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม การพัฒนาด้านต่างๆ และคุณภาพชีวติของ ชาวจังหวดั
นครราชสีมา รวมทั งเพือ่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาส่ิงกีดขวางทางน ้าการรักษาสภาพแวดล้อม ซ่ึงสามารถน้ามาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่วล้าน ้า การจ้าหน่ายสินค้าทีเ่กีย่วข้อง การก้าจัดวชัพืชทางน ้าทีส่ามารถน้ามาสร้างประโยชน์และผลผลิตทีส่ร้างรายได้ให้กับชุมชน ต่อไป

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ผลการติดตามสถานการณ์คุณภาพแหล่งน ้าผิวดินในพื นทีล้่าตะคอง 5 ปี ยอ้นหลัง ตั งแต่ ปี 2557 – 
2561 ของส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่11 (นครราชสีมา) พบวา่ คุณภาพน ้าในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์พอใช้ขึ นไป อยูใ่นช่วงร้อยละ 53.33 – 73.33 แต่หาก
พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก้าหนดประเภทแหล่งน ้าในล้าตะคอง พบวา่ ทั งล้าตะคองตอนบน (ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ ถึง บริเวณฝายคนชุม ต.
ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา) และล้าตะคองตอนล่าง (อ.เมืองนครราชสีมา ถึง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง) ยงัมีคุณภาพน ้าต้่ากวา่มาตรฐานแหล่งน ้าทีก่้าหนดเกือบ
ทุกปี และมีแนวโน้มเพิม่มากขึ น โดยเฉพาะล้าตะคอง (ตอนล่าง) ช่วงทีไ่หลผ่านอ้าเภอเมืองนครราชสีมา มีคุณภาพน ้าอยูใ่นประเภทที ่5 เส่ือมโทรมมาก เป็น
ส่วนใหญ่ เนือ่งจากไหลผ่านเขตชุมชน เมืองขนาดใหญ่ และมีแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้าในพื นทีจ่้านวนมาก โดยมีดัชนีชี วดัทีส้่าคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายอยูใ่นน ้า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรียห์รือบีโอดี และการปนเปือ้นแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด

2) เพือ่เสริมสร้างจิตส้านึกของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
1) เพือ่พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน ้าล้าตะคองในเขตเมือง ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์เพือ่การสัญจร

3) เพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้และรายได้ให้ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวสัดุเหลือใช้/ทรัพยากรทีม่ี
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         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ

             (๔.๒) ผลผลิต

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

        (๖) วิธีการด าเนินงาน R ด้าเนินการเอง จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน   1,390,000  บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ้าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื นทีด้่าเนินโครงการ
R ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นทีด้่าเนินการหรือได้รับอนุญาต

5. สรุปและประเมินผลการด้าเนินงาน
P

P

ประชาชนริมฝ่ังล้าตะคองและในพื นทีลุ่่มน ้าล้าตะคอง มีความจิตส้านึกในการอนุรักษ์ล้าตะคอง มีความตระหนักถึงความส้าคัญของ
การรักษาสภาพแวดล้อมในล้าตะคอง “เปล่ียนล้าตะคองเป็นหน้าบ้าน”

1. ท้าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน ้าล้าตะคอง
2. ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
3. กิจกรรมประชาชนจิตอาสาฟืน้ฟู พัฒนาล้าตะคอง
4. ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการรับรู้การฟืน้ฟูพัฒนาล้าตะคอง

PP P P

P

เชิงบวก : ประชาชนเห็นความส้าคัญในการอนุรักษ์ล้าน ้า ฟืน้ฟู ล้าน ้า คูคลอง สาธารณะ และตระหนักถีงหน้าทีใ่นการช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาดของล้าน ้าคูคลอง

3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้าน ้าล้าตะคอง จ้านวน 6 ครั ง

ระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด าเนินการ
กิจกรรมย่อย

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะท้าภายใต้โครงการทีจ่ังหวดั/กลุ่มจังหวดั เสนอขอ และท้าเคร่ืองหมาย P ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด้าเนินงาน

P

1) ท้าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน ้าล้าตะคอง ระยะทาง 15 กิโลเมตร

3) บูรณาการความร่วมมือจิตอาสาพัฒนาล้าน ้าล้าตะคอง จ้านวน 6 ครั ง

1) ล้าน ้าล้าตะคองในเขตเมืองนครราชสีมามีความสะอาดเรียบร้อย ภูมิทัศน์สวยงาม ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2) ชุมชนมีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (วชัพืชทางน ้าทีอ่ยูใ่นล้าตะคอง) เพือ่จ้าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและ
ชุมชน

2) ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักชวา จ้านวน 1 ชุมชน

P
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ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื นทีด้่าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง
จัดเตรียมพื นที ่หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นทีด้่าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) 
มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
 ๏ บุคลากรมีประสบการณ์ R ทั งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด้าเนินการ R มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ R มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ :

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :

(แผนปฏิบัติการของส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ)

-

-
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งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัดนครราชสีมา 1,390,000  
แผนงาน : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน ้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟ้ืนฟู ล้าน ้า คู คลองสาธารณะ
ผลผลิต : ล้าน ้า คู คลอง สาธารณะ ได้รับการส่งเสริม ฟ้ืนฟู อย่างน้อย 1 ล้าน ้า
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การมีส่วนร่วมในการจัดการ
น  าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟืน้ฟู ล าน  า คูคลอง สาธารณะ
กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ล าน  าล าตะคอง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑. งบด้าเนินงาน 1,390,000  
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,390,000  
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 57,600       
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ -             
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 57,600       วิทยากร (3 คน x 1,600 บาท x 6 ชัว่โมง x 2 วัน) เป็นเงิน 57,600
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ -             
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,303,500  
  (๑)  ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ -             
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 906,500     ค่าจ้างเหมาบริการท าความท าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน  าล าตะคอง ระยะทาง

 15 กิโลเมตร
เป็นเงิน 900,000

ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร/ส่ิงพิมพ์ (50 ชุด x 130 บาท) เป็นเงิน 6,500
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 297,000     กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

อาหารกลางวัน 50 คน x 200 บาท x 1 มื อ x 2 วัน) เป็นเงิน 20,000

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 35 บาท x 2 มื อ x 2 วัน) เป็นเงิน 7,000
กิจกรรมประชาชนจิตอาสาฟ้ืนฟู พัฒนาล้าตะคอง

 อาหารกลางวัน 100 คน x 200 บาท x 1 มื อ x 10 ครั ง) เป็นเงิน 200,000

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 35 บาท x 2 มื อ x 10 ครั ง) เป็นเงิน 70,000
  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ 100,000     ค่ารับรองและพิธีการ จ านวน 10 ครั ง x 10,000 บาท) เป็นเงิน 100,000

หน่วย : บาท

ค้าชี แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

หน่วย : บาท

ค้าชี แจง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 28,900       

  (๑)  วัสดุส านักงาน 12,000       กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80g (500 แผ่น/รีม) (จ านวน 20 รีมx 150 บาท) เป็นเงิน 3,000

กระดาษการ์ดสี A4 (คละสี) ขนาด120g (250 แผ่น/รีม) (จ านวน 10 รีม x 250 บาท) เป็นเงิน 2,500

เคร่ืองเขียน (สมุด/ปากกา) 50 เล่ม x 50 บาท) เป็นเงิน 1,500

ถุงบรรจุเอกสาร 50 ใบ x 100 บาท) เป็นเงิน 5,000
  (๒)  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 16,900       ค่าน  ามันเชื อเพลิงในการลงพื นที่ เป็นเงิน 16,900
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -             

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ -            

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ -             

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -            

๒. งบลงทุน -             

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ -            
  (๑) ราคาต่อหน่วยต ้ากว่า ๑ ล้านบาท -             
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั งแต่ ๑ ล้านบาทขึ นไป -            
๒.๒ ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง -             
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แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวดั/กลุม่จังหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ......

ชือ่โครงการ  : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สร้างความสมดุลและยัง่ยนื วงเงนิ 1,300,000 บาท
กิจกรรมย่อย : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ยนืด้วยวทิยาศาสตร์และนวตักรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยทุธศาสตร์ที ่๕ ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ยนื
แผนงาน : ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

        (๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ทีม่า :

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

       เพือ่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศให้มีความมัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยนื และเพือ่ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ในด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ค านึงถึงความยัง่ยนืของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของประชาชนให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ทีมุ่ง่เน้นให้เกิดผลลัพธต่์อความยัง่ยนื และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวดั
นครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นการพัฒนาที ่๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยัง่ยนื ซ่ึงมีความเชือ่มโยงกับแนวทางการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีแผนงาน 
(กลยทุธ)์ ๖

หน่วยด าเนินการ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สันติ วฒัฐานะ

ต าแหน่ง : 
ผู้อ านวยการศูนย์
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อัน
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริ ฯ

สถานทีติ่ดต่อ ศูนยอ์นุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริฯ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี  อาคารสุรพัฒน์ ๑ ต้ังอยูท่ี่
๑๑๑ ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ 
044-22-4817

       จากแนวคิดทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาฐานทรัพยากรเพือ่การพึง่พาตนเอง และยกระดับ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ยนื โดยน าเอาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ โดยหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ อพ .สธ. และโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีแผนการด าเนินงานน าร่องทีจ่ังหวดันนทบุรี พังงา ปัตตานี เชียงราย น่าน และจังหวดันครราชสีมา เพือ่เป็นตัวอยา่งแก่จังหวดั
อืน่ ๆ ต่อไป ซ่ึงจังหวดันครราชสีมาทีม่ีศักยภาพและความเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ เนือ่งจากมีความหลากหลายของทรัพยากร ทัง้
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีมีองค์ความรู้ทางด้าน
การพัฒนาวทิยาศาสตร์และนวตักรรม แต่เนือ่งด้วยทีผ่่านมาหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ โดยเฉพาะอยา่งยิง่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (อปท.) ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และความเนือ่งต่อในการน าเอาองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และนวตักรรมไปใช้ในการ
ด าเนินงานด้านฐานทรัพยากรท้องถิน่ ส่งผลให้มีจ านวน อปท. ในจังหวดันครราชสีมาทีไ่ด้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริ เพียง ๕
 แห่ง จากจ านวนหน่วยงานทีเ่ป็นสมาชิกทัง้หมด ๕๓ แห่ง โดยทีม่ี อปท. มากกวา่ 2๐๐ แห่งทีย่งัไม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริใน ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑
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ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมาก

        (๒)  ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

                       .....................................................................................................................................................................................................

 โครงการเดิม R โครงการใหม่

พัฒนา R ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี   เร่ิมต้นปี 2564        ส้ินสุดปี 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนทีด่ าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมูบ่้าน เป็นต้น)

                       .....................................................................................................................................................................................................
        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ผู้น ากลุ่ม ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดันครราชสีมาทีท่ างานสนองพระราชด าริ อพ .สธ. 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวดันครราชสีมา

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

๑. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ทีต้ั่ง ๑๑๑ ถนนมหาวทิยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา
๒. ศูนยอ์นุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีต้ั่ง หมูท่ี ่ ๑ ต าบลคลองไผ่
 อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา
๓. พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดันครราชสีมา

๑. เพือ่สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทัง้จังหวดันครราชสีมาขับเคล่ือนงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถจ าหน่าย
ออกสู่ตลาดได้
4. เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรท้องถิน่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทัง้จังหวดันครราชสีมาได้ด าเนินการเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) แล้ว ทัง้นี ้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
ด าเนินงานสนองพระราชด าริอยา่งต่อเนือ่ง และได้รับการจัดต้ังให้เป็นศูนยแ์ม่ข่ายประสานงานและศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ ประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และยงัได้รับมอบหมายให้ดูแลและใช้ประโยชน์
ศูนยอ์นุรักษ์พันธกุรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา อีกด้วย จึงมีศักยภาพสูง ในการด าเนินงานทัง้ในด้านพืน้ที ่ด้านการ
ติดต่อประสานงาน อีกทัง้ยงัมีบุคลากรทีม่ีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ เพือ่
แก้ปัญหาและสนับสนุนความจ าเป็นทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น ดังนัน้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ยนืด้วยวทิยาศาสตร์และนวตักรรม เพือ่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน อปท. ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอนุรักษ์ และประชาชนในพืน้ที ่ในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 
อพ.สธ. ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าทีข่อง อปท. และน าเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศมาถ่ายทอดสู่ชุมชน เพือ่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จัดท าทะเบียนพันธุไ์ม้ในชุมชน และสร้างแผนทีท่างภูมิศาสตร์ (GIS) และฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
 และทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาทรัพยากร เพือ่ให้การจัดการทรัพยากรพืชพรรณท้องถิน่เป็นไปอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนให้
ค าปรึกษาและติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์และขยายผล
โครงการพระราชด าริสู่การอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิน่อยา่งยัง่ยนืต่อไป
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         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
    ตัวชีว้ัด 

             (๔.๒) ผลผลิต 

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่ังหวดั/กลุ่มจังหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

P

    1.1  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เจ้าหน้าที ่อปท. ในการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่ ตามแนวทาง อพ.สธ. 
หลักสูตร 1 จ านวน 1 รุ่น

1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เจ้าหน้าที่
อปท.และชุมชน ในการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่ ตามแนวทาง อพ.สธ.

เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

๑) อปท. ในจังหวดันครราชสีมา มีส่วนร่วมด าเนินการสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ จ านวน 240 คน
2) ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีม่าจากทรัพยากรท้องถิน่ของหน่วยงานทีร่่วมสนองโครงการ อพ .สธ. จ านวน 1 ฐานข้อมูล
3) ทรัพยากรท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ฟู

    เชิงปริมาณ : 
๑) จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 20 หน่วยงาน
2) ต้นแบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีม่าจากทรัพยากรท้องถิน่ของหน่วยงานทีร่่วมสนองโครงการ อพ .สธ. 1 ฐานข้อมูล

เชิงคุณภาพ :
๑) อปท. ทีเ่ข้าร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่เพือ่ขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริเพิม่

 ร้อยละ ๖๐

๑) ขยายผลการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ โดยมีจ านวน อปท .ทีด่ าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ทีพ่ร้อมเข้ารับการตรวจ
ประเมินป้ายสนองพระราชด าริ 3  แห่ง

    เชิงบวก : ท าให้จังหวดันครราชสีมา เป็นต้นแบบในการจัดการฐานทรัพยากรท้องถิน่ สนองพระราชด าริ อพ .สธ. ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิน่อยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65
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2.3 ถ่ายทอดและทดลองใช้ฐานข้อมูล P

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน P

        (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง o จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 1,300,000 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

¨ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

 มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

¨ ไม่มีหนังสือยนืยนัจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
¨ อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่นระหวา่ง

จัดเตรียมพืน้ที ่หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
¨ อยูใ่นระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ................................................................................

¨ มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................
¨ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทัง้หมด ¨ บางส่วน ¨ ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

2. จัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ ในพืน้ที่
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามร่วมกับ

ชุมชน
2.2 สรุปและคัดกรองผลิตภัณฑ์เด่น เพือ่ใช้

   1.3 ติดตามและให้ค าปรึกษาต่อเนือ่งส าหรับ
อปท.ทีเ่ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับพืน้ที่

กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาทีจ่ะเริม่ด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
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หน้า ๖๑๑

หน้า ๖๓๒



¨ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่เติม
¨ ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
¨ มีประสบการณ์ปานกลาง
¨ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
¨ ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
¨ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
¨ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยงัไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา

¨ ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ :

                    ..................................................................................................................................................................................

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
                    ..................................................................................................................................................................................ไม่มี

ด าเนินการบูรณาการร่วมกันระหวา่ง ศูนยป์ระสานงาน อพ .สธ. – มทส. ศูนยอ์นุรักษ์พันธกุรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ (ภายใต้การ
ด าเนินงานของ มทส. ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. – จังหวดันครราชสีมา และเครือข่าย อพ.สธ. ภาคประชาชนในจังหวดันครราชสีมา โดย
การติดตามการด าเนินงาน ส่งเสริม และให้ค าปรึกษาอยา่งต่อเนือ่ง

หน้า ๖๓๓



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน : ส่งเสริมการใหค้วามรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ไดต้ระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : เจ้าหน้าที ่อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวนไมน้่อยกว่า 20 อปท. เขา้รับการฝึกอบรมฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน

       ตน้แบบฐานขอ้มลูผลิตภณัฑ์ชมุชนจากทรัพยากรทอ้งถ่ินของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด าริ อพ .สธ.

โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก :  พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดลุและยัง่ยนื

กิจกรมมยอ่ย : ยกระดบับริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดลุและยัง่ยนืดว้ยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,300,000

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 397,600

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ 108,000 ค่าตอบแทนนักวชิาการส ารวจขอ้มูล 3 คน คนละ 1200 บาทต่อวนั จ านวน 30 วนั

50,000 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 2 คน x 25,000 บาท (เหมาจา่ย)

30,000 ค่าตอบแทนกรอกลงระบบฐานขอ้มูล 2 คน วนัละ 500 บาท จ านวน 30 วนั

16,800 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 5 คน x 4 วนั x 280 บาท x 3 คร้ัง

30,000 ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา จ านวน 5 คน x 30 วนั x  4 ชั่วโมง x 50 บาท

  (๓) ค่าเช่าบา้น 35,000 ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา จ านวน 5 คน x 20 วนั x  7 ชั่วโมง x 50 บาท

  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่า้น

  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 43,200 วทิยากรหลัก 1 คน คนละ 600 บาท/ชม. อบรมคร้ังละ 4 วนั วนัละ 6 ชม. จ านวน 3 คร้ัง
81,000 ผู้ช่วยวทิยากร 5 คน คนละ 300 บาท/ชม. อบรมคร้ังละ 3 วนั วนัละ 6 ชม. จ านวน 3 คร้ัง

3,600 วทิยากรพเิศษ 1 คน คนละ 1,200 บาท/วนั คร้ังละ 1 วนั จ านวน 3 คร้ัง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

หน้า ๖๓๔



งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖4 ป ี๒๕๖5

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 
867,400 ค่าด าเนินการจัดอบรมเชงิปฏบิตักิารฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน

  (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 345,600 (1) ค่าที่พกัผู้เขา้ร่วมประชุม 1,300 บาท x 32 หอ้ง x 3 คืน x 3 คร้ัง

72,000 (2) ค่าที่พกัวทิยากรและเจา้หน้าที่ 800 บาท x 10 คน x 3 คืน x 3 คร้ัง

126,000 (3) ค่าอาหาร  150 บาท x 70 คน x 4 มื้อ x 3 คร้ัง

58,800 (4) ค่าอาหารวา่ง 35 บาท x 70 คน x 8 มื้อ x 3 คร้ัง

30,000 (5) ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 10,000 x 3 คร้ัง

18,000 (6) ค่าเดินทางวทิยากร  2,000 บาท x 3 คน x 3 คร้ัง

45,000 (7) ค่าเดินทางเจา้หน้าที่ 5,000 บาท x 3 วนั x 3 คร้ัง

7,200 (8) ค่าส่งเอกสารเชิญชวน 180 ชุด x 40 บาท

36,000 (9) ค่าเหมาจา่ยวสัดุประกอบการอบรม 3 คร้ัง x 12,000 บาท

3,800 (10) ค่าจดัท ารายงาน

กิจกรรมตดิตามการด าเนินงานของ อปท .ในพ้ืนที่

45,000 (1) ค่าเดินทางวทิยากรและเจา้หน้าที่  3,000 บาท x 5 คน x 3 คร้ัง

80,000 (2) ค่าจา้งเหมาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 5 ชิ้นงาน x 16,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 35,000

  (๑)  วสัดุส านักงาน 20,000 (1) ค่าวสัดุส านักงาน  เหมาจา่ย 2 คร้ัง X 10,000 บาท

  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000 (2) ค่าติดต่อประสานงานค่าติดต่อประสานงาน เหมาจา่ย 3 คร้ัง x 5,000 บาท

หน้า ๖๓๕



แบบฟอรม์ขอ้มลูพ้ืนฐานโครงการของจังหวดั/กลุม่จังหวดั (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

วงเงนิ บาท

หน่วยด าเนินการ : จังหวดันครราชสีมา โดยส านักงานจังหวดันครราชสีมา ส่วนราชการประจ าจังหวดั และอ าเภอ ทกุอ าเภอ

 ผู้รบัผิดชอบ :    นายวเิชยีร  จันทรโณทยั ต าแหน่ง : ผู้วา่ราชการจังหวดันครราชสีมา

สถานทีต่ดิตอ่ ศาลากลางจังหวดันครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์044 - 242057

นายกิตตศัิกดิ ์ ธรีะวฒันา ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักงานจังหวดันครราชสีมา

สถานทีต่ดิตอ่ ส านักงานจังหวดันครราชสีมา โทร . 0 4424 3129

        (๑)  หลักการและเหตผุล 

(๑.๑) ทีม่า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล  แผนพฒันาจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั  หรืออื่นๆ ) 

              (๑.๒) สรปุสาระส าคัญ

ความเรง่ดว่น :  เรง่ดว่นมาก

กิจกรรมยอ่ย : การพัฒนาสถาบนัเครอืขา่ยเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีจ่ังหวดันครราชสีมา สถาบนัเครอืขา่ย Smart City เมอืงอัจฉรยิะ 
นวตักรรมและเทคโนโลย ีสถาบนัเครอืขา่ย MICE City and Tourism โคราชเมอืงไมซ์ สถาบนัเครอืขา่ยโลจิสตกิส์และการขนส่ง 
(Logistics and Transportation) และสถาบนัเพ่ือการทอ่งเทีย่ว

       วสัิยทัศน์ประเทศ “มัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยนื” ในด้านความมัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยนื ในการพฒันาทีส่ามารถสร้างความเจริญ 
รายได้ และคุณภาพชีวติของประชาชนใหเ้พิม่ขึ้น และการมุง่ประโยชน์ส่วนรวมอยา่งยั่งยนื ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ขอ้ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั และขอ้ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล ขอ้ 11 ราชการ
แผ่นดินมีธรรมาภบิาล/ป้องกนัทุจริต แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 ยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหล่ือมล่่าในสังคม ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจติประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่ พ .ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ก่าหนดเป้าหมายการพฒันาจงัหวดั วา่ “โคราชเมืองน่าอยู่ มุง่สู่เมือง 3
 มรดกยเูนสโก นวตักรรม และเกษตร อตุสาหกรรม สังคมปลอดภยั ” รวมทัง้ได้ก่าหนดประเด็นการพฒันาจงัหวดั ประเด็นที ่6 ยกระดับ
การบริหารจดัการภาครัฐ รองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City) ดังนัน้ 
เพือ่ใหบ้รรลุวสัิยทัศน์ จ่าเป็นต้องยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE 
Ctiy / Art City / Safe City) เพือ่ใหจ้งัหวดัเกดิการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และเพือ่เป็นกลไกในการขบัเคล่ือน
ประเด็นการพฒันาจงัหวดั ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาของจงัหวดั จงึได้จดัท่าโครงการเพิม่ขดีความ สามารถบุคลากร องค์กรภาครัฐ

       สภาพปัญหา / ความต้องการ :  จงัหวดันครราชสีมา ก่าหนดเป้าหมายการพฒันาจงัหวดั วา่ “ศูนยก์ลางโครงขา่ย
คมนาคมและการท่องเทีย่วของภมูิภาค นวตักรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง ” ประกอบด้วยประเด็นการพฒันาจงัหวดั
 รวม 6 ประเด็น ดังนัน้ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาจงัหวดัดังกล่าวขา้งต้น จ่าเป็นต้องมีส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคลากร ทีม่ี
ประสิทธภิาพมาเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนประเด็นการพฒันาจงัหวดั เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาของจงัหวดันครราชสีมา

ล าดบัความส าคัญ  .............

กิจกรรมหลัก  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบรหิารจัดการภาครฐั ก าลังคนทัง้บคุลากรภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบนัการศึกษา 

2,000,000.00               
ยทุธศาสตรช์าต ิดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

ชือ่โครงการ  : โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภาครฐั การพัฒนาโครงสรา้งเมอืงคุณภาพสูง และก าลังคนทกุภาคส่วน

ประเดน็การพัฒนาของจังหวดันครราชสีมา ประเดน็ที ่6 ยกระดบัการบรหิารจัดการภาครฐั รองรบัการพัฒนาเมอืงและสังคม
คุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City)
แผนงาน : ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการพัฒนาจังหวดัและกลุม่จังหวดัแบบบรูณาการ

หน้า ๖๑๖
หน้า ๖๑๖

หน้า ๖๓๖



        (๒)  ขอ้มลูทัว่ไปของโครงการ

             (๒.๑) วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 โครงการเดิม โครงการใหม่

 พฒันา ด่าเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาด่าเนินโครงการ  1 ปี   (เร่ิมต้น 30 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565)

        (๓) กลุม่เปา้หมาย และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

         (๔) เปา้หมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เปา้หมายโครงการ
ตวัชีว้ดั 

             (๔.๒) ผลผลิต

    ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับการบริการทีดี่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลจากการปฏบิัติงานของสถาบันเครือขา่ยฯ
             (๔.๔) ผลกระทบ :

เชงิบวก :  ประชาชนได้รับบริการทีดี่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลจากส่วนราชการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
เชงิลบ   :  ไม่มี

             (๔.๓) ผลลัพธ ์

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ :  จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัอื่นทีเ่ป็นตัวอยา่งทีดี่ในการส่งเสริมและพฒันาโครงสร้าง
 องค์กรภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานราชการทัง้ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวสิาหกจิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาขน ในจงัหวดันครราชสีมา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา รวมทัง้ประชาชนนอกพืน้ทีท่ีม่าติดต่อสถาบัน
เครือขา่ยฯ

สถาบันเครือขา่ยเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา สถาบันเครือขา่ย Smart City เมืองอจัฉริยะ นวตักรรมและ
เทคโนโลย ีสถาบันเครือขา่ย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือขา่ยโลจสิติกส์และการขนส่ง 
(Logistics and Transportation) และสถาบันเพือ่การท่องเทีย่ว ได้รับการพฒันา

   ประชาชน และผู้ประกอบการ ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา ได้รับประโยชน์จากการบริการทีดี่ของของสถาบัน
เครือขา่ยฯ

 จงัหวดันครราชสีมา มีการบริหารราชการ เป็น 3 ส่วน ดังนี ้
1) ส่วนราชการ 258 หน่วย  1.1) ส่วนกลางในภมูิภาค   196 หน่วย

1.2) ส่วนภมูิภาค  35 หน่วย
1.3) รัฐวสิาหกจิ  27 หน่วย

2) หน่วยงานอสิระ     26 หน่วย
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 องค์กร

3.1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  1 แหง่
3.2) องค์การบริหารส่วนต่าบล  243 แหง่
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ต่าบล 85 แหง่)       90 แหง่ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

       พฒันาสถาบันเครือขา่ยเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา สถาบันเครือขา่ย Smart City เมืองอจัฉริยะ นวตักรรมและ
เทคโนโลย ีสถาบันเครือขา่ย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือขา่ยโลจสิติกส์และการขนส่ง (Logistics and 
Transportation) และสถาบันเพือ่การท่องเทีย่ว

หน้า ๖๑๖
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         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

 /  /

        (๖) วธิกีารด าเนินงาน  ด่าเนินการเอง 380,300 บาท  จา้งเหมา จ่านวน 1,619,700 บาท
        (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน 

 ด่าเนินการเอง บาท  จา้งเหมา บาท

(๘) ความพรอ้มของโครงการ

(๘.๑) พืน้ทีด่่าเนินโครงการ

ด่าเนินการได้ทันที หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก่าหนดพืน้ทีด่่าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด่าเนินการได้ทันที

อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถงึ ได้ศึกษาความเหมาะสมและก่าหนดพืน้ทีด่่าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที ่หรือก่าลังแกไ้ขปัญหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหวา่งศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ทีด่่าเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ส่าน่างานจงัหวดันครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแผนการปฏบิัติงาน)

มีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด่าเนินการ

 ๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ทัง้หมด  บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด่าเนินการ มีพร้อมด่าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจดัหาเพิม่เติม

ไม่มี ต้องจดัหาเพิม่เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ  มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว

อยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยงัไม่พจิารณา

2,000,000.00       
380,300.00         



โครงการ : การพฒันาสถาบันเครือขา่ย
เพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา 
สถาบันเครือขา่ย Smart City เมือง
อจัฉริยะ นวตักรรมและเทคโนโลย ีสถาบัน
เครือขา่ย MICE City and Tourism 
โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือขา่ยโลจิ
สติกส์และการขนส่ง (Logistics and 
Transportation) และสถาบันเพือ่การ
ท่องเทีย่ว

ส่านักงาน
จงัหวดั
นครราชสีมา

 /  /

กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

1,619,700
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(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องท่ารายงานการศึกษา

ต้องท่ารายงานการศึกษา

         (๙) วธิกีารบรหิารจัดการหรอืการดแูลบ ารงุรกัษา เมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพ่ือใหเ้กิดความยั่งยนืของโครงการ :

         (๑๐) ปญัหา อุปสรรคและขอ้จ ากัด :  ไมม่ี

9.1 ส่านักงานจงัหวดันครราชสีมา จะเป็นหน่วยงานหลักในการด่าเนินกจิกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวขา้งต้น หรืออาจ
ด่าเนินการร่วมกบัส่วนราชการอื่นทีม่ีความพร้อม และช่านาญการเฉพาะด้านนัน้ ๆ

9.2 ครุภณัฑ์ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการดังกล่าวขา้งต้น ส่านักงานจงัหวดันครราชสีมา จะเป็นหน่วยงานทีรั่บผิดชอบดูแล
บ่ารุงรักษา

หน้า ๖๓๘



 หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 2,000,000     
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 240,000        
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 240,000        

132,000       ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (วันราชการ)  11 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท
108,000       ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาเพิม่เติมจากบันทึกข้อตกลง) จ านวน 9 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 1,736,500     
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 23,800          4,800           ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท

7,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คร้ัง ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 35 บาท
12,000         ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 10 คร้ัง ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 120 บาท

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ      1,619,700          30,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มสรุปผลกาพฒันาสถาบันเครือข่ายฯ  จ านวน 150 เล่ม ๆ ละ 200 บาท
-          500,000 ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดมหกรรม Smart City

       500,000 ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดมหกรรม MICE City
       500,000 ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดมหกรรม Dry port
         89,700 ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและดูแลเวปไซต์ของจังหวัดนครราชสีมา

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 93,000          
21,000         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 12 คร้ัง ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท 
72,000         ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 12 คร้ัง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 23,500          

  (๑)  วัสดุส านักงาน 23,500          

3,500           กระดาษ เอ 4 จ านวน 7 รีม ๆ ละ 500 บาท

20,000         หมึกพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน 8 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท

กิจกรรมย่อย : การพัฒนาสถาบนัเครือข่ายเพื่อพัฒนาพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา สถาบนัเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ ์
สถาบนัเครือข่ายโลจิสตกิสแ์ละการขนส่ง (Logistics and Transportation) และสถาบนัเพื่อการทอ่งเที่ยว

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

ช่ือโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน

กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาและเพิ่มศกัยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก าลังคนทัง้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบนัการศกึษา 

หน้า ๖๓๙



   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล ำดับควำมส ำคัญ......... 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

ชื่อโครงกำร : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก าลังคนทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา 
กิจกรรมย่อย : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2565 
วงเงิน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)  
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City 
/ MICE City / Art City / Safe City) 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา ต ำแหน่ง : หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
สถำนที่ติดต่อ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ 044-243-129 
(1) หลักกำรและเหตุผล

(๑.๑) ที่มำ : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยศูนย์ด ารงธรรมในภูมิภาคแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

ในการให้ค าปรึกษาหรือปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม จะต้องมีการบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการเพ่ือให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยุติให้ได้มากที่สุด รวมถึงต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอน
กระบวนการในการด าเนินการ เพราะประชาชนที่เดือดร้อนต่างคาดหวังว่าศูนย์ด ารงธรรมจะเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น เพ่ือพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมให้เป็นองค์กรในการบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงเห็นควรด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
ของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2565 

(๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ 
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ศูนย์ด ารงจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็น
ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้บริการ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนนั้น มีความจ าเป็นต้องการบูรณาการ
ร่วมกับส่วนราชการเพ่ือให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยุติให้ได้มากที่สุด  อีกทั้งยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน าปรึกษา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้น เพ่ือพัฒนาศูนย์ด ารงธรรม   
ให้เป็นองค์กรในการบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงเห็นควรด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2565 
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       ควำมเร่งด่วน :  ในการให้ค าปรึกษาหรือปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม จะต้อง
มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการเพ่ือให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยุติให้ได้มากที่สุด รวมถึงต้องชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน
ให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินการ เพราะประชาชนที่เดือดร้อนต่างคาดหวังว่าศูนย์ด ารงธรรมจะเป็นที่พ่ึงให้กับ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้  
 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  : 

(1) เพ่ือพัฒนาทักษะ และเพ่ิมความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรม ในการรองรับภารกิจการบริการ และ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

(2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังให้สามารถยุติปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
เห็นผลเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ        

(3) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สั่งสมความรู้ ประสบการณ์
การท างาน และน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(4) เพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยให้บริการประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในพ้ืนที่โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและผลส าเร็จเป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างราชการและประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ 

(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร....1.....ปี   เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........ 
(๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : ……จังหวัดนครราชสีมา…………………………………………………………………………… 

 (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน ประกอบด้วย 
(1) บุคลากร/เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด จ านวน 10 คน
(2) ปลัดอ าเภอ/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ อ าเภอละ 1 คน จ านวน 32 อ าเภอ

รวม 32 คน 
(3) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ยุติธรรมชุมชน คัดเลือกอ าเภอละ 1 ศูนย์ ศูนย์ฯ ละ 1 คน จ านวน 32 อ าเภอ

รวม 32 คน 
(4) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
จ านวน 20 คน 

(5) เจ้าหน้าที่สอบสวน ส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดนครราชสีมา จ านวน
4 คน 

(6) เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 2 คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ…องค์กรภาคเอกชน…ผู้ประกอบการ…นักศึกษา พ่อค้า.. 

และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา... 
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 (๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด…ร้อยละ 70 ของความส าเร็จของบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (๔.๒) ผลผลิต   

(1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมได้รับการพัฒนาทักษะ และเพ่ิมความรู้ในการรองรับภารกิจการบริการ
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการ บูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรัง ให้สามารถยุติปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เห็นผล
เป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สั่งสมความรู้ ประสบการณ์การ
ท างาน และน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(4) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
โดยให้บริการประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในพ้ืนที่โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างราชการและประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ 

(๔.๓) ผลลัพธ์ : (1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมได้รับการพัฒนาทักษะ และเพ่ิมความรู้ในการรองรับภารกิจการ
บริการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการ บูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรัง ให้สามารถยุติปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
เห็นผลเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สั่งสมความรู้ ประสบการณ์การ
ท างาน และน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(4) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
โดยให้บริการประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในพ้ืนที่โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างราชการและประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 (๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : (1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการ บูรณาการการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เชิงลบ : ..…-………………………………………………………………………………………………… 
(๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มด าเนินงานของแตล่ะกิจกรรมส าคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค. 
63 

ม.ค. - มี.ค. 
64 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

ก.ค. - ก.ย. 
64 

1. การอบรมบรรยายให้ความรู้ แนวทางในการ
ด าเนินงานบริการ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น ปัญหาที่ดิน/ที่ท า
กิน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มลพิษ ความเดือดร้อนร าคาญ หนี้นอกระบบ
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หนี้สินเกษตรกร การช่วยเหลือประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม เป็นต้น 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
แบ่งกลุ่มด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหามีส่วน
ร่วม ลงมือปฏิบัติ และน าเสนอแบบจ าลอง
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และการ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

3. การให้บริการประชาชน และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในพ้ืนที่
โดยเร็ว  มีประสิทธิภาพและผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างราชการ
และประชาชน

(๖) วิธีกำรด ำเนินงำน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร 

(๘.๑) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จดัเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 

........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ มีพร้อมด าเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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 เทคนิคในการบริหารจัดการ

 
มีประสบการณ

์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร : 
...มีการด าเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี........... 

(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : 
...-........................................................................................................................................... 
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 หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ  ป ี2564  ป ี2565
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
จังหวัด/กลุม่จังหวัด  นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาค
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก าลังคนทั้งบคุลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบนัการศึกษา
กิจกรรมย่อย : ประชุมเชิงปฏบิติัการสร้างเครือข่ายเจ้าหนา้ที่ในกระบวนการแก้ไขปญัหาร้องเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าป ี2565
๑. งบด าเนินงาน 100,000         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 100,000          
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเช่าบา้น
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 10,200             ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 4 ชม./ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ1,200 บาท 3 ชม.
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 7 ชม.
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง
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 หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ  ป ี2564  ป ี2565
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 89,800            ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 100 คน จ านวน 1 มือ้ ๆ ละ 350 บาท จ านวน 2 คร้ัง 
 เปน็เงิน 60,000 บาท (300 x 100 x 2)
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน จ านวน 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 2 คร้ัง
เปน็เงิน 23,500 บาท  (50 x 100 x 2 x 2)
วัสดุอื่น ๆ 6,300 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านกังาน 
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์
  (๖) วัสดุก่อสร้าง
  (๗) วัสดุงานบา้นงานครัว
  (๘) วัสดุเวชภณัฑ์
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก
  (๑๐) วัสดุการศึกษา
  (๑๑) วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วัสดุอาหาร
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 
  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (1 ชุด : 1 โครงการ) 
ล าดับความส าคัญ ............ 

ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน 
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART 
City) เมืองแห่งไมซ ์(MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City ) 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถของโคราชเมืองไมซ์  (Korat MICE City) เพ่ือเชื่อมโยงไมซ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรางขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART 
City / MICE City / Art City / Safe City) 
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบ (หลัก) : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี ต าแหน่ง : หวัหน้าสถาบันเครือข่ายไมซ์โคราช 
เจ้าหน้าที่  : นางสาวนันทิยา กร่ ากลาง  ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 
สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ : 088 - 5948795 

(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ท่ีมา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 

     อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meeting Incentive Convention and Exhibition) เป็นอุตสาหกรรมบริการการ
จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมขนาดใหญ่ และการจัดนิทรรศการ สามารถท ารายได้อย่างต่อเนื่องและ
เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทย มีจังหวัดที่เป็น
เมืองไมซ์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่  

      สืบเนื่องจากทางจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยการบูรณาการแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่จ านวนมาก ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการให้รองนายกรัฐมนตรีผลักดันสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดูแลโครงการด้าน MICE CITY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานดูแลโครงการด้าน Logistic and Transportation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดูแลโครงการด้าน SMART 
CITY ซึ่งทั้ง 3 สถาบัน ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน จึงมีแนวคิดให้ แต่ละ
สถาบันการศึกษาส่งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เข้าไปเป็นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ เพ่ือ
ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาต่อไป    . 

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meeting Incentive Convention and Exhibition) เป็นอุตสาหกรรมบริการการจัด
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมขนาดใหญ่ และการจัดนิทรรศการ สามารถท ารายได้อย่างต่อเนื่องและ
เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทย มีจังหวัดที่เป็น
เมืองไมซ์ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่  

กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาไมซ์ซิตี้คือ การประเมินพ้ืนที่ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และสร้าง ความเข้าใจใน
ศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ไมซ์ซิตี้ที่ศึกษา ซึ่งส่งผล ให้สามารถคัดเลือกพ้ืนที่ที่
มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการพัฒนา และก าหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย
การประเมินพ้ืนที่มีแนวคิดในการด าเนินงานคือจัดท าเครื่องมือในการ ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ตามระดับไมซ์ซิตี้ จากนั้น
ท าการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ และใช้เครื่องมือประเมินไมซ์ซิตี้ ในระดับที่ก าหนดของแต่ละพ้ืนที่ท าการประเมินศักยภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด จากนั้นน าผลการประเมิน ศักยภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในด้านต่างๆ ที่พ้ืนที่ต้องมี
ความพร้อม ด าเนินการวิเคราะห์  ช่องว่าง เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาไมซ์ ซิตี้ในพื้นที่นั้นต่อไป   

หน ้า ๖๔๗



(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นเมืองไมซ์ของจังหวัดนครราชสีมาตามด้านของการประเมินดังภาพ
ข้างต้น พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่ส าคัญที่ต้องขับเคลื่อน คือ ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การจัดประชุม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงาน อาทิ บรรยากาศของเมือง ด้านภาพลักษณ์ของเมืองไมซ์ การสร้าง
ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า และโครงสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ของเมืองไมซ์ 

     ความเร่งด่วน : (ระบเุหตุผลความจ าเป็นและระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) 
จากการประเมินศักยภาพของการเป็นเมืองไมซ์ของโคราช พบว่า ประเด็นที่ส าคัญที่ต้องขับเคลื่อน คือ 

ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในการจัดประชุม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงาน อาทิ บรรยากาศ
ของเมือง ด้านภาพลักษณ์ของเมืองไมซ์ การสร้างผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า และโครงสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบโลจิ
สติกส์ของเมืองไมซ์ เป็นศักยภาพที่จังหวัดนครราชสีมายังต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
โคราชสู่เมืองไมซ์ซิตี้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพ้ืนที่จังหวัด
ใกล้เคียง  

ตามหนังสือเลขที่ ๐๐๑๗.๒/ ว ๘๕๓๐ ค าสั่งการจัดตั้งสถาบันเครือข่ายเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมาด้าน MICE จังหวัดนครราชสีมา ในการก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันเครือข่ายด้าน 
MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล และขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพโคราชสู่เมืองไมซ์ซิตี้  และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยง
การท างานของสถาบันการศึกษากับจังหวัดนครราชสีมา ในการบูรณาการแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่จ านวนมาก ซึ่งเป็นโครงการที่รองนายกรัฐมนตรีท่าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง 
เห็นชอบและสนับสนุน ประกอบกับจากการที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองไมซ์ของประเทศไทย
จังหวัดล่าสุด และเป็นล าดับแรกของจังหวัดเขตอีสานใต้ นับเป็นการเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับขีดความสามารถของเมืองไมซ์ของจังหวัดนครราชสีมา ในปี 
พ.ศ.2565 นี้จังหวัดนครราชสีมาควรเร่งด าเนินการวางแผนและสร้างกลไกการขับเคลื่อนเมืองให้เข้มแข็งมากข้ึน  

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพโคราชเมืองไมซ์ซิตี้
(2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความสามารถในการรองรับเมืองไมซ์ซิตี้

ของจังหวัดนครราชสีมาได้ 
(3) เพ่ือกระจายความเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเมืองนครราชสีมาให้มีเศรษฐกิจที่ดี ส่งผลต่อการอยู่ดีกินดีของ

ประชาชนในพื้นท่ี และเชื่อมโยงรายได้ไปยังจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(5) เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงการท างานของสถาบันการศึกษากับจังหวัดนครราชสีมา
(6) สนับสนุน นักวิชาการร่วมกันในการพัฒนาในด้าน MICE City

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
  โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา      ด าเนินการปกติ 

(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี  เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564 
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(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นต้น) 
 จังหวัดนครราชสีมา 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 

1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ MICE จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น พาณิชย์จังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน 
วัฒนธรรมจังหวัด  

2. ภาคเอกชนในอุตสาหกรรม MICE ได้แก่ DMC โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ประชุมและสถานที่
จัดงาน บริษัทรับจัดงาน บริษัทโลจิสติกส์ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด 
ห้างสรรพสินค้า สมาคม ชมรมทางธุรกิจจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มอาชีพ ชุมชนท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่  
3. ภาคสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 

1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ MICE ของจังหวัดนครราชสีมา และประเทศไทย
2. ภาคเอกชนในอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดนครราชสีมา และประเทศไทย
3. ภาคสถาบันการศึกษาและนักวิชาการด้าน MICE ของจังหวัดนครราชสีมา และในประเทศไทย

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดงาน MICE จังหวัดนครราชสีมา
2) ได้ระบบการบริหารจัดการงานประชุมแบบครบวงจรด้วย MICE Service Platform ส าหรับเป็น

ช่องทางการติดต่อทางธุรกิจ 
3) จ านวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม สถานที่จัดประชุม สถานทีจ่ัดงาน 
กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่มชุมชนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

4) รูปแบบการต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม (MICE Package)
5) อัตลักษณ์ของเมืองไมซ์จังหวัดนครราชสีมา (MICE DNA)
6) จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์โคราชเมืองไมซ์
7) จ านวนการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับของโคราชเมืองไมซ์ เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน MICE

(4.2) ผลผลิต 
1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดงาน MICE จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2 ครั้ง
2) ระบบการบริหารจัดการงานประชุมแบบครบวงจรด้วย MICE Service Platform ส าหรับเป็น

ช่องทางการติดต่อทางธุรกิจ จ านวน 1 Platform 
3) จ านวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม สถานที่จัดประชุม สถานทีจ่ัดงาน 
กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มชุมชนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

4) ไดรู้ปแบบการต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม (MICE Package) จ านวน 5 Package
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5) ไดอั้ตลักษณ์ของเมืองไมซ์จังหวัดนครราชสีมา (MICE DNA)
6) จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์โคราชเมืองไมซ์  จ านวน 5 สื่อ ได้แก่ (1) Korat MICE Kit

(2) สื่อประชาสัมพันธ์ (3) สื่อ Online (4) VDO (5) ป้ายประชาสัมพันธ์
7) จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับของโคราชเมืองไมซ์ เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน MICE จ านวน

2 ครั้ง 
(4.3) ผลลัพธ์ : จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ในระดับประเทศ 
(4.4) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : - นครราชสีมา มีศักยภาพในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ตามเกณฑ์ประเมินของ TCEB 
- เกิดการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในจังหวัด
- เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 

 กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาระบบ
สนับสนุนจากพ้ืนที่ (Local Support) ใน
การเตรียมความพร้อม และพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพ่ือการ
ขับเคลื่อน Korat MICE City  จ านวน 
1,000 คน จ านวน 5 ครั้ง อาทิ การ
อบรม Young MICE Isan Chapter 
Professional Camp 2019 และ 
Young DMC Professional Camp 
2020 

   

กิจกรรมที่  2 กิจกรรมการพัฒนางาน 
MICE ตามอัตลักษณ์เมืองโคราชไมซ์ซิตี้ 
Korat MICE DNA และรูป แบบการ
ต้อนรับของเมือง Korat MICE City 
Package

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมระบบ
การบริหารจัดการเมืองไมซ์ในประเทศไทย
ของภาคีที่เกี่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิ
สติกส์ กลุ่ม สถานที่จัดประชุม สถานที่จัด
งาน กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่มชุมชน 
ได้แก่ การดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ท างานของเมืองไมซ ์
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กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕ 

กิ จกรรมที่  4 กิ จกร รมการส่ ง เส ริ ม
การตลาดและประชาสัมพันธ์โคราชไมซ์ซิตี้ 

   

กิ จ ก ร ร มที่  5 กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมเพ่ือการบริการงานประชุมแบบ
ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี  4.0 ส าหรับ 
MICE Korat Academy 



กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการบริหารจัดการ
รองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานของ
โคราชเมืองไมซ์ จ านวน 2 งาน 

 

กิจกรรมที่ 7 การบริหารสถาบันและ
เครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา 

   

(6) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาระบบสนับสนุนจากพ้ืนที่ (Local Support) ในการ
เตรียมความพร้อม และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพ่ือการขับเคลื่อน 
Korat MICE City  จ านวน 1,000 คน จ านวน 5 ครั้ง อาทิ การอบรม Young MICE 
Isan Chapter Professional Camp 2019 และ Young DMC Professional Camp 
2020 

1,000,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนางาน MICE ตามอัตลักษณ์เมืองโคราชไมซ์ซิตี้ Korat 
MICE DNA และรูป แบบการต้อนรับของเมือง Korat MICE City Package 

1,000,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเมืองไมซ์ในประเทศไทยของ
ภาคีท่ีเกี่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม 
สถานที่จัดประชุม สถานทีจ่ัดงาน กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่มชุมชน ได้แก่ การดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการท างานของเมืองไมซ์ 

500,000 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์โคราชไมซ์ซิตี้ 500,000 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริการงานประชุมแบบครบวงจรด้วย
เทคโนโลยี 4.0 ส าหรับ MICE Korat Academy 

500,000 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการบริหารจัดการรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานของโคราช
เมืองไมซ์ จ านวน 2 งาน  

1,000,000 

กิจกรรมที่ 7 การบริหารสถาบันและเครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา 500,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจา่ยทกุรายการ 

หน้า ๖๕๑



(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๙) ความพร้อมของโครงการ 
(๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
(๙.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 ไม่มี 

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ  มี พร้อมด าเนินการได้ทันท ี

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
ติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม 

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

หน้า ๖๕๒



 หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าชี้แจง
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)

จงัหวดัจงัหวดันครราชสมีา
แผนงาน : บริหารจงัหวดั
ผลผลติ : ขับเคลื่อนโคราชสู่เมืองไมซ์ซิตี้ (Korat MICE City)  
กิจกรรมหลกั : ยกระดบัโครงสร้างองค์กรทุกภาคสว่น มุ่งสู่ เมืองคุณภาพสงู ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )
กิจกรรมยอ่ย : สง่เสริมและเพ่ิมขีดความสามารถของโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพ่ือเชื่อมโยงไมซ์ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จงัหวดันครราชสมีา

กลุ่มเป้าหมาย
๑. งบด าเนินงาน 5,000,000 ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้แก ่1) สถานที่จดังาน Venue  2) โรงแรม 3) ร้านอาาหร 4) แหล่งท่องเที่ยว 5) ชมุชน 6) บริษัท DMC 7) บริษัท Organize 8) ธรุกจิของที่ระลึก
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 5,000,000 สมาคม/ชมรม/ กลุ่ม/ องค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบั MICE
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 336,000 336,000 ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง ผู้มาเยอืน/นักท่องเที่ยว
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
  (๓) ค่าเชา่บ้าน
  (๔) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 336,000 336,000 รายละเอยีด  ต่อรุ่น รวมจ านวน 1 รุ่น

กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพฒันาระบบสนับสนุนจากพื้นที่ (Local Support) ในการเตรียมความพร้อม และพฒันาคุณภาพของบคุลากรและภาคีเครือข่าย 
เพื่อการขับเคล่ือน Korat MICE City

การอบรมตามกจิกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 บุคลากรภาคร ฐ และภาคีเครือขา่ยในระดับนโยบายและคณะท างานเมอืงไมซ์
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ จ านวนชั่งโมงละ ๖๐๐ บาท รวม ๖๐ ชั่วโมง รวม 36000 บาท
2. ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกกลุ่มยอ่ย (ภาคปฏิบัต)ิ จ านวน ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๕ คน เป็นเงิน 100000 บาท
การอบรมตามกจิกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 นักศึกษาและบุคลากร 
ค่าตอบแทนการอบรม 1 รุ่น จ านวน 60,000 บาท
2.ค่าตอบแทนวทิยากร ภาคเอกชน ชั่วโมงละ 1,200   รวมเป็นเงิน 349,200 บาท
การอบรมตามกจิกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวขอ้งกบั MICE เพื่อเป็นการ Upskill และ reskill ให้บุคลากรมศัีกยภาพมากขึ้น
1.ค่าตอบแทนวทิยากรภาครัฐ จ านวนชั่งโมงละ ๖๐๐ บาท รวม ๖๐ ชั่วโมง รวม 36000 บาท
2. ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอกกลุ่มยอ่ย (ภาคปฏิบัต)ิ จ านวน ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๕ คน เป็นเงิน 100000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ

หน้า ๖๕๓



งบรายจา่ย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าชี้แจง
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 4,213,000
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,858,000

48,000 6.1 ค่าจา้งเหมาเชา่รถตู้เดินทางส าหรับวทิยากรและคณะท างาน จ านวน คร้ังละ ๒ คัน ๒ วนั ๆละ ๓,๐๐๐ บาทต่อวนั  จ านวน ๔ คร้ัง เป็นเงิน 48000 บาท
420,000  6.2 ค่าจา้งเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะห์ขอ้มลูอตัลักษณ์ของเมอืง จ านวน ๔ จงัหวดั
150,000 6.3 ค่าสถานที่อบรม/จดักจิกรรมจ านวน 3 คร้ังๆละ 50,000 บาท
100,000 6.4 ค่าจา้งจดักจิกรรมการท าแผนการขบัเคล่ือน MICE จ านวน 1 งาน
200,000 6.5 ค่าจา้งจดัท าเอกสารประกอบการอบรมจ านวน 4 คร้ังๆละ 100 คน ๆ ละ 1 เล่มๆ 500 บาท 
150,000 6.5 ค่าจา้งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธข์อ้มลูพื้นฐานส าหรับนักองเที่ยว จ านวน 4 คร้ังๆละ 100 เล่ม ๆละ 500 บาท
400,000 6.6 ค่าจา้งพัฒนาชมุชนท่องเที่ยวไมซ์ จ านวน 4 จงัหวดัๆละ 100,000 บาท
400,000 6.7 ค่าจา้งจดักจิกรรมการส่ือสารและประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์การท่องเที่ยว Incentive และ Event จ านวน 2คร้ัง

150,000 6.8 ค่าจา้งออกแบบกราฟฟิกเมอืงไมซ์ตามอตัลักษณ์ จ านวน 4 แบบ

300,000 6.9 ค่าจา้งพัฒนาชอ่งทางการส่ือสารภาพลักษณ์เมอืง MICE ในรูปแบบของ Incentive และ Event ของ 4 จงัหวดั

200,000 6.10 ค่าจา้งจดัท านิทรรศการเมอืง Incentive และ Event

200,000 6.11 ค่าจา้งออกแบบการแสดงและการแสดงในพิธเิปิดงาน จ านวน 2 ชดุการแสดง

140,000 6.12  ค่าจา้งท าส่ือประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์เมอืง Incentive และ Event
  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,355,000 กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพฒันาระบบสนับสนุนจากพื้นที่ (Local Support) ในการเตรียมความพร้อม และพฒันาคุณภาพของบคุลากรและภาคีเครือข่าย 

เพื่อการขับเคล่ือน Korat MICE City

24,000 7.1 ค่าเชา่ที่พักส าหรับเจา้หน้าที่จ านวน ๔  คร้ังๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๕ ห้องๆละ 1200 บาท
96,000 7.2 ค่าเชา่ที่พักส าหรับผู้เขา้อบรมจ านวน ๔ คร้ังๆละ ๑ คืน ๆ ละ ๒๐ ห้องๆละ 1200 บาท

160,000 7.3 ค่าอาหารครบมื้อส าหรับผู้รับการอบรมและเจา้หน้าที่ จ านวน ๔ คร้ังๆละ ๑ วนัๆละ  ๕๐ คนๆ  ๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 2 การพฒันางาน MICE ตามอัตลักษณ์เมืองโคราชไมซ์ซิต้ี Korat MICE DNA และรูป แบบการต้อนรับของเมือง Korat MICE City Package
6,000 7.5 ค่าเชา่ที่พักส าหรับเจา้หน้าที่จ านวน ๑  คร้ังๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๕ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท

96,000 7.6 ค่าเชา่ที่พักส าหรับผู้เขา้อบรมจ านวน ๑ คร้ังๆละ ๒ คืน ๆ ละ ๔๐ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท
160,000 7.7 ค่าอาหารครบมื้อส าหรับผู้รับการอบรมและเจา้หน้าที่ จ านวน ๑ คร้ังๆละ ๒ วนัๆละ  ๑๐๐ คนๆ  ๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเมืองไมซ์ในประเทศไทยของภาคีที่เกีย่ว ผู้ประกอบการที่เกีย่วข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC 
กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดงาน กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่มชุมชน ได้แก่ การดูงานแลกเปล่ียนความรู้ด้านการท างานของเมืองไมซ์

หน้า ๖๕๔



งบรายจา่ย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าชี้แจง
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)

งบประมาณ

6,000 7.9 ค่าเชา่ที่พักส าหรับเจา้หน้าที่จ านวน ๑  คร้ังๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๕ ห้องๆละ 1,200 บาท
96,000 7.10 ค่าเชา่ที่พักส าหรับผู้เขา้อบรมจ านวน ๑ คร้ังๆละ ๒ คืน ๆ ละ ๔๐ ห้องๆละ 1200 บาท

160,000 7.11 ค่าอาหารครบมื้อส าหรับผู้รับการอบรมและเจา้หน้าที่ จ านวน ๑ คร้ังๆละ ๒ วนัๆละ  ๑๐๐ คนๆ  ๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการรองรับการเปน็เจ้าภาพการจัดงานของโคราชเมืองไมซ์ จ านวน 2 งาน 
400,000 7.13ค่าอาหารครบมื้อส าหรับผู้รับการอบรมและเจา้หน้าที่ จ านวน 1 คร้ังๆละ 1 วนัๆละ  500 คนๆ  800 บาท
151,000 7.14ค่าจดัท าของที่ระลึกส าหรับงาน MICE

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 451,000

  (๑)  วสัดุส านักงาน ค่าวสัด ุส านักงานสถาบันไมซ์และจดักิจกรรม  มีรายละเอียด ดงัน้ี

150,000 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลาโครงการ

241,000 ค่าวสัดุส านักงานในการถอดองค์ความรู้และขบัเคล่ือนเครือขา่ยไมซ์

40,000 ค่าวสัดุส าหรับผู้เขา้อบรมจ านวน ๔ คร้ังๆละ ๕๐ คน ๆละ  ๒๐๐ บาท (กจิกรรมที่ 1)

20,000 ค่าวสัดุส าหรับผู้เขา้อบรมจ านวน ๑ คร้ังๆละ ๑๐๐ คน ๆละ  ๒๐๐ บาท (กจิกรรมที่ 2)

หน้า ๖๕๕



แบบฟอรม์ข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ล าดับความส าคัญ......

ชื่อโครงการ  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน

กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน Smart City วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/MICE City/Art City/Safe City)
แผนงาน : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการเทคโนธานี
สถานที่ติดต่อ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๒๔๘๑๑
        (๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)

        (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :
1. เพื่อสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ Korat Smart City

2. เพื่อสร้างความตระหนักและต่ืนตัวถึงการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้กับทุกภาคส่วน

      ตามที่ จังหวัดนครราชสีมาได้มีการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีแผนงาน
ที่จะพัฒนาจังหวัดโดยน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ หรือข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของชุมชน เพื่อ
ช่วยเหลือในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้ามา
ช่วยในการพัฒนาเมืองให้เป็นลักษณะเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่การเป็น 
นครราชสีมาเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) ซ่ึง Smart City ประกอบด้วย พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy) การสัญจรอัจฉริยะ (Smart
 mobility) ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) อาคารอัจฉริยะ (Smart building) 
นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) ชุมชนอัจฉริยะ (Smart community) การปกครองอัจฉริยะ (Smart governance)
       เป้าหมายในการขับเคล่ือน Korat Smart City เป็นการพัฒนาเมืองนครราชสีมาเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยค านึงถึงคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้เมืองมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการตามบริบท และศักยภาพของเมืองที่ต้องการพัฒนา เช่น การเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เมืองต้นแบบ
การเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและเอกชน ส าหรับน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดการบริการ การด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม Start up ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นชุมชนการจัดงาน conference ในระดับประเทศและระดับ
สากล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความส าคัญของเมืองอัจฉริยะ ขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้ทั่วโลก ถือเป็นกลไกส าคัญที่สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

การจราจรติดขัด ขยะล้นเมือง เกษตรกรมีรายได้น้อย ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต่ า สังคมผู้สูงอายุเพิ่ม
สูงขึ้นหากแต่ไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนยังไม่มีระบบที่
ทันสมัย ถูกต้องแม่นย ารวดเร็ว รวมถึงไม่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วจังหวัด การบริการภาครัฐยังไม่สะดวก ล่าช้า เป็นต้น

   จังหวัดนครราชสีมามีโครงการขนาดใหญข่องภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดหลายโครงการอาทิ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถรางภายในเมือง ทาง
ด่วนพิเศษ ตลอดจนการลงทุนของห้างค้าปลีกขนาดใหญจ่ านวนมากปัจจัยดังกล่าวเป็นส่ิงที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเมืองที่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก จึงเป็นเร่ืองเร่งดวนและจ าเป็นของจังหวัดในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงการ
เปล่ียนแปลงและส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City)
เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )

หน้า ๖๕๖



3. พัฒนาระบบด้าน Smart City

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 พัฒนา  ด าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เร่ิมต้นปี 2565        ส้ินสุดปี 2566
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)

                       .....................................................................................................................................................................................................พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และพื้นที่ที่จังหวัดเห็นควรให้ด าเนินโครงการ

        (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ่เกษตรกร องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
    ตัวชี้วัด 
สร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ 200 คน
พัฒนาระบบในการบริหารจัดการด้าน Smart City 3 ระบบ

             (๔.๒) ผลผลิต 
ประชาชนที่ได้รับทราบข่าวสารและเข้าร่วมโครงการ 
ระบบในการบริหารจัดการด้าน Smart City 3 ระบบ

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :

             (๔.๔) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : เกิดการพัฒนาเมืองด้าน Smart City

 เชิงลบ : ไม่มี

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)

1. พัฒนาระบบในการบริหารจัดการด้าน Smart City 3 ระบบ  

2. จัดแสดงนิทรรศการ Smart City ด้านต่างๆ 

        (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา

         (๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 3,500,000บาท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
กิจกรรมย่อย

เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยค านึงถึงคุณภาพส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยดิจิทัล
เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการพัฒนาอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองความต้องการตามบริบท และศักยภาพของเมืองที่ต้องการพัฒนาให้เหมาะสมในท้องถิ่น
นั้นๆ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65
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           (๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

๏ เคร่ืองมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา
 ต้องท ารายงานการศึกษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
                    ..................................................................................................................................................................................- จัดท าเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และจัดแสดงนิทรรศการ Smart City ด้านต่างๆ
                    ..................................................................................................................................................................................- จัดท าระบบการบริหารจัดการด้าน Smart City

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : พฒันาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทกุภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม
ผลผลิต : สร้างความรับรู้และประชาสัมพนัธโ์ครงการ ๑,๐๐๐ คน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐการพฒันาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทกุภาคส่วน
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทกุภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหง่ไมซ์ (MICE City) เมืองแหง่ศิลปะ (Art City)
เมืองแหง่ความปลอดภยั ( Safe City ) 
กิจกรรมย่อย :  พฒันาระบบบริหารจัดการด้าน Smart City
๑. งบด าเนินงาน 3,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน        ระบจุ านวน /หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000,000 พฒันาระบบในการบริหารจัดการด้าน Smart City 3 ระบบ ระบบละ 1,000,000 บาท

500,000 จ้างเหมาจัดแสดงผลงาน/ประชาสัมพนัธ์
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ค าชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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 แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐานโครงการของจงัหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย) ๑ ชุด : ๑ กิจกรรม
หลัก) 

ลำดับความสำคัญ ๑ 
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วน 
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART 
City) เมืองแหง่ไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City) 
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพ้ืนฐานข้อมูลขนาดใหญจ่ังหวัดนครราชสีมา 
(Prototype Development of MICE service platform based on Big Data of Nakhon Ratchasima Province) 
วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
(SMART City / MICE City / Art City / Safe City) 
แผนงาน : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน  ตำแหน่ง :  อาจารย ์

         สถานที่ทำงาน มทร. อีสานจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๖-๓๕๕๓ 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาตแิผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ 

แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที ่ยวในฐานะกลไกหลักในการช่วยขับเคลื ่อน  เศรษฐกิจ 

ของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท  และมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index) อยู่ในอันดับที่ ๓๔ จาก ๑๓๖ ประเทศ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของไทย  สามารถเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม
สภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู ้บริโภค  อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษาการ
เป็นจุดหมาย ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ นักท่องเที่ยว และ
มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศ  ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ทั้งนี้  การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระยะ ๒๐ ปี ในระยะแรกให้ความสำคัญกับการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้าน
การท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิด ความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจาย 
การท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด ของการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าของสังคมไทย โดยแผนแม่บท  
ด้าน การท่องเที ่ยวประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ประกอบด้วย ๑) การท่องเที ่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม 
๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ๓) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ๔) การท่องเที่ยวส ำราญทางน้ำ 
๕) การท่องเที่ยวเชือ่มโยงภูมิภาค  และ ๖) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  
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โดยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม การจัดประชุม
และนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัด  การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูด
กลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้ง  ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวท ีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะมีนักท่องเที่ยว  เดินทางทั่วโลก 
๑.๘ พันล้านคน หรือขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ ต่อปีจึงนับเป็นโอกาสที่ดีของ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยการแสวงหาสินค้าและบริการท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู่ ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตาม ศักยภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาด
ยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้
ไปสู่ชุมชน และเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายด้านรายได้และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
๖ แผนย่อย ดังนี้ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่า ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว 
และสร้างทางเลือก ของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนา ๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยาน
ประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผน
ไทย เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่า และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็น
สินค้า รวมถึงการพัฒนา กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
โดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น  ๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนา ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้าง นวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื ่องราวเพื่อบอกเล่า
นักท่องเที่ยว เป็นต้น ๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มี ทักษะและ
องค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา  การสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น  ของสินค้าและบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว ๔) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ  
ภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน อาหารไทย 
และการแพทย์แผนไทย และ ๕) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที ่ยวโดยการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและ 
ของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม  การสื่อสาร
เรื ่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื ่อสาร  เรื ่องราว 
อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

โดยแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม 
การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้ การจัดงานธุรกิจและ 
กิจกรรมต่าง ๆ 

หน้า ๖๖๑



เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเป็นเวที  การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีเจรจาการค้าและ การลงทนุของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  โดยแนวทางการพัฒนา ๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้มี 
ความพร้อมสำหรับการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า  การจัดกิจกรรม 
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยวธุรกิจ  ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือ  กิจกรรมพิเศษ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง 
การจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและ ในรูปแบบเสมือนจริง ๒) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจ 
ที่เกี ่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของ  การเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร 
การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น และส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องและ 
๓) ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว  เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการท า กิจกรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการ
ท่องเที่ยวสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาล และยังสามารถสร้างให้เกิดการเติบโต
กระจายไปยังภาคธุรกิจอื่นๆซึ่งจากการกระจายตัวของธุรกิจเหล่านี้ ได้ส่งผลถึงการกระจายรายได้ สร้างอาชีพให้กับคน 
ในประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , ๒๕๕๔) โดยอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นแขนงหนึ่ง 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่มีความสำคัญ โดยอุตสาหกรรรม MICE หมายถึง การท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
๔ ธุรกิจ คือ ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา (meeting) ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ( Incentive) ธุรกิจการจัด
ประชุมนานาชาติ (Convention) และธุรกิจการจัดแสดงสินค้า (Exhibition) นักท่องเที่ยวในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นับเป็น
นักท่องเที่ยวที่ในการใช้จ่าย สูงกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ๒-๓ เท่าซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ ของรายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่ เกิดขึ้นในแต่ละปี (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, ๒๕๕๕) ซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ 
ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๕๔๗-๒๕๕๕ อุตสาหกรรมไมซ์ถูกกระตุ้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ถึงร้อยละ ๗๓.๗ และในด้านจานวนรายได้เติบโตสูงถึง ๑๕๐.๘๖ ซึ่งนำนักเดินทางธุรกิจไมซ์เข้ามา เดินจัดงานไมซ์ 
ในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น ๘,๐๗๕,๙๐๑ คน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจานวนทั้งสิ้น ๕๑๗,๙๕๑ ล้านบาท หรือคิดใน
อัตราเฉลี่ยปีละประมาณ ๕๔,๗๖๘ ล้านบาท ๗๓๒,๓๐๖ คน  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวของไทยกับจานวน นักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าประเทศไทยมีจานวน
นักท่องเที่ยวทั้งสิ้น ๒๔,๗๗๙,๗๖๘ คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม ๑,๑๔๗,๖๕๔ ล้านบาท ในขณะที่มีจานวนนัก
เดินทางไมซ์ ๙๑๙,๑๖๔ คน สามารถสร้างรายได้รวม ๘๐,๘๐๐ ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนักเดินทางไมซ์เพียงรอ้ย
ละ ๓.๗๑ ต่อนักท่องเที่ยวทัง้หมด สามารถสร้างรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๐๔ ต่อรายได้จากการท่องเทีย่วทั้งหมด 
หรือคานวณได้ว่ารายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวทั่วไปในปีพ.ศ. ๒๕๕๕๗ เท่ากับ ๔๖,๓๑๔ บาทต่อคน เปรียบเทียบกับ
รายได้ที ่ได้รับจากนักเดินทางไมซ์ในปีเดียวกัน ๘๗,๙๐๖ บาทต่อคน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังน้ัน 
นักเดินทางไมซ์จึงจัดเป็นกลุ่มนักเดินทางชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) และ อุตสาหกรรมไมซ์จัดเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (Potential Industry) สาหรับภาคการท่องเที่ยวของไทย 

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการให้มี ศักยภาพสามารถ
เข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยได้มีการกาหนดแนวทางและนโยบายในการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านต่างๆ มีการปรับ
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โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการให้มี ศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการสนับสนุน ส่งเสริมการ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ส่งเสริมการนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการและส่งเสริม 
การลงทุนในธุรกิจบริการที ่ม ีศักยภาพ โดยอาศัย จุดแข็งและความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ ความเป็นไทย รวมถึงสามารถรองรับรับการเปิดเขตเสรีทางค้าและ  
การลงทุนตามกระแสความต้องการของ ตลาดโลก ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ 
ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจ การจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔) โดยใน ๔ ธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมไมซ์น้ันในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุรกิจประเภท     
การจัด ประชุมนานาชาติ (Convention) เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดหากเทียบกับ ธุรกิจ
อื่นโดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน สัดส่วนนักท่องเที่ยวและรายได้จากภาคการจัดประชุม นานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
โดยมีลดลงเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือและ เหตุการณ์ไม่ปกติ แต่กลับขึ้นสูงอีกครั้งใน
ปี พ.ศ ๒๕๕๘ (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ , ๒๕๕๘) ซึ่งธุรกิจการประชุมนานาชาติเป็นงานที่ผสม
ระหว่างการประชุมกับการแสดงสินค้า ตลาด Conventions สามารถแบ่งออกเป็น ตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
วิชาชีพหรือสมาพันธ์ธุรกิจ และ ตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทขนาดต่างๆ ลักษณะทั่วไปของ Conventions พบว่า
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายต่อหัว และส่งผลกระทบทางบวก เชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนที่เป็นเจ้าภาพ 
เป็นอย่างมาก โดยเมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ UNWTO มีการคาดการณ์ว่า ยุโรปยังคงเป็นภูมิภาคที่มีนักท่องเที่ยว ระหว่าง
ประเทศสูงสุด แต่มีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ ๔๕.๙ ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะได้รับความ นิยมเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ ๒ 
และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๔ ภูมิภาคอเมริกาเป็นอันดับ ๓ และมีสัดส่วน ลดลงเหลือร้อยละ ๑๘.๑ นอกจากนี้
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศในภูมิภาคยุโรปประสบปัญหา เศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจจีนและหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน กลายเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งปัจจัยด้านเศรษฐกิจดังกล่าวจะเป็น ตัวแปรสำคัญที่กระตุ้นให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโต 
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นธุรกิจการจัดประชุม นานาชาติ (Convention) ท่ีมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจานวนมาก 
จึงเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มที่จะสามารถรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียที่มากขึ้น 

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว  วัฒนธรรม การค้า และการศึกษาในภาคอีสานของประเทศ
ไทย และเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที ่ยวที ่เดินทางมาเพื ่อสัมผัสวัฒนธรรมและ ขนบวิถีแบบดั้ งเดิม 
โดยนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมชื่อดัง พร้อมทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการปฎิบัติงานด้านการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้
ยังเป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าและการขนส่ง และเป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นทำให้นครราชสีมา ได้พัฒนาเป็นนครแห่งไมซ์ที่สำคัญของประเทศไทยเมืองล่าสุดต่อจาก กรุงเทพมหานคร พัทยา 
เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ซึ่งถือเป็นว่าเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา และมีเสถียรภาพในการประชุมในระดับหนึ่ง 
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการเป็นนครแห่งไมซ์หากเทียบกับนครแห่งไมซ์อื่นๆ นครราชสีมาจึงถือเป็นจังหวัดที่น่าจับตามอง
และยังมีช่องว่างรวมถึงช่องทางในการพัฒนาหลายๆด้าน อาทิ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
ด้านบุคลากร ด้านการสนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ เป็น ต้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม
นานาชาติ (Convention) และอุตสาหกรรมไมซ์ให้มี ความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) ในจังหวัด
นครราชสีมา และวิเคราะห์และออกแบบ  พัฒนา  และประเมินต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด และโครงการ ต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้นำไปสู่การเป็นเมืองแห่งการประชุม (Convention city) 

เร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มาก 
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(๒)  ขอ้มูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
๑. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๒. เพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
๓. เพื่อประเมินต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

(๒.๒) ลักษณะโครงการ 
 โครงการเดิม     โครงการใหม ่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดำเนินการปกต ิ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๔  สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถานทีด่ำเนนิโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) 
พื้นที่เป้าหมาย สถานที่จัดงานประชุมและนิทรรศการในจังหวัดนครราชสีมา 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ  นักธุรกิจชาวไทยและต่างชาติ  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมา
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมาด้าน
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด
นครราชสีมา (ร้อยละ) 

๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา (สัดส่วน) 

๓. ความสามารถในการแข่งขนัด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมา  

(๔.๒) ผลผลิต 
ต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

(๔.๓) ผลลัพธ์  
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมาด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
๓. ความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น 
(๔.๔) ผลกระทบ 

เชิงบวก : 
 ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมาด้านการท่องเที ่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
๓. ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น 

เชิงลบ : ไม่มี 
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(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนนิการ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 
การสร้างแนวคิด ✓ ✓

การสร้างระบบ ✓ ✓

พัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ ✓ ✓ ✓

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ✓ ✓

สร้างต้นแบบ ✓ ✓

การประเมินระบบ ✓ ✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง    จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(๘) ความพร้อมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ 
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน

ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
มีและสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) มทร. อีสาน นครราชสีมา
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา  ต้องทำรายงานการศึกษา
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(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

1. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : 

1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทำข้อมูล/การดำเนินงาน) มีจำกัด
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หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด นครราชสีมา

แผนงาน :พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลผลิต : เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ : การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพ้ืนฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (Prototype Development of MICE service platform based on Big Data of Nakhon Ratchasima Province)

กิจกรรมหลัก :ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูงท่ีมีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City)

กิจกรรมย่อย : การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพ้ืนฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (Prototype Development of MICE service platform based on Big Data of Nakhon Ratchasima Province)

๑. งบด าเนินงาน 500,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000          

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 339,875         

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,455            ค่าท างานล่วงเวลาของผู้วิจัย

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 84,120            ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย วุฒิ ปริญญาตรี ส าหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่บริการไมซ์ 
(เดือนละ 14,020 บาท x 3 เดือน จ านวน 2 คน)84,120            ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย วุฒิ ปริญญาตรี ส าหรับการเก็บและบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีข้อมูลขนาดใหญ่บริการไมซ์ 
(เดือนละ 14,020 บาท x 3 เดือน จ านวน 2 คน)126,180          ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย วุฒิ ปริญญาตรี ส าหรับพัฒนาต้นแบบและ การประเมินต้นแบบ 
(เดือนละ 14,020 บาท x 3 เดือน จ านวน 3 คน)๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 160,125         

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 20,125            ค่าเหมาจ่ายยานพาหนะส าหรับการเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูล

55,000            ค่าออกแบบต้นแบบกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยเทคนิคจินตภาพข้อมูล
(จ านวน 1 ระบบ ค่าใช้จ่าย 55,000 บาท)55,000            ค่าวิเคราะห์ต้นแบบกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยเทคนิคจินตภาพข้อมูล
(จ านวน 1 ระบบ ค่าใช้จ่าย 55,000 บาท)30,000            ค่าเหมาจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มตลอดโครงการ

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าช้ีแจง
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แบบฟอร์มขอ้มลูพ้ืนฐานโครงการของจงัหวัด/กลุม่จงัหวัด (ระดบักิจกรรมยอ่ย) (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

วงเงิน บาท

หน่วยด าเนินการ : จงัหวัดนครราชสมีา โดยส านักงานจงัหวัดนครราชสมีา สว่นราชการประจ าจงัหวัด และอ าเภอ ทุกอ าเภอ

 ผู้รับผิดชอบ :    นายวิเชยีร  จนัทรโณทัย ต าแหน่ง : ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสมีา

สถานที่ตดิตอ่ ศาลากลางจงัหวัดนครราชสมีา หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 242057

นายกิตตศัิกดิ ์ ธีระวัฒนา ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานจงัหวัดนครราชสมีา

สถานที่ตดิตอ่ ส านักงานจงัหวัดนครราชสมีา โทร. 0 4424 3129

        (๑)  หลกัการและเหตผุล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบ ุเช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  หรืออืน่ๆ ) 

              (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

ความเร่งดว่น :  เร่งดว่นมาก

กิจกรรมยอ่ย : สนับสนุนการปฏบิัตงิาน การตรวจตดิตาม และการประเมนิผลการด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล 
 ของจงัหวัดนครราชสมีา

       วิสัยทัศนป์ระเทศ “มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน” ในด้านความมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน ในการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ 
รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเ้พิ่มขึน้ และการมุง่ประโยชนส่์วนรวมอย่างยัง่ยืน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ีข้อ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล ข้อ 11 ราชการแผ่นดิน
มธีรรมาภบิาล/ปอ้งกนัทุจริต แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเปน็ธรรมลดความ
เหล่ือมล่่าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกนัการทุจิตประพฤติมชิอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย พระ
ราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี พ .ศ.2546 หมวด 8 การประเมนิผลการปฏบิติัราชการ แผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป ีพ.ศ.2561 - 2564 ก่าหนดเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “โคราชเมอืงนา่อยู ่มุง่สู่เมอืง 3 มรดก
ยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อตุสาหกรรม สังคมปลอดภยั” รวมทั้งได้ก่าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 6 ยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City) ดังนัน้ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน ์จ่าเปน็ต้องยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / 
Art City / Safe City) เพื่อใหจ้ังหวัดเกดิการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อเปน็กลไกในการขับเคล่ือนประเด็น
การพัฒนาจังหวัด ใหบ้รรลุเปา้หมายการพัฒนาของจังหวัด จึงได้จัดท่าโครงการเพิ่มขีดความ สามารถบคุลากร องค์กรภาครัฐ และ

       สภาพปญัหา / ความต้องการ :  จังหวัดนครราชสีมา ก่าหนดเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่าย
คมนาคมและการท่องเที่ยวของภมูภิาค นวัตกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาจังหวัด
 รวม 6 ประเด็น ดังนัน้ เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายการพัฒนาจังหวัดดังกล่าวข้างต้น จ่าเปน็ต้องมส่ีวนราชการ หนว่ยงาน และบคุลากร ที่มี
ประสิทธิภาพมาเปน็กลไกในการขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัความส าคัญ  6

กิจกรรมหลกัที่ ๓ สง่เสริมและสนับสนุนการปฏบิัตงิาน การตรวจตดิตาม และการประเมนิผลตามนโยบายรัฐบาล 

2,000,000.00              
ยทุธศาสตร์ชาต ิดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั และดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ชือ่โครงการ  : โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมอืงคุณภาพสงู และก าลงัคนทุกภาคสว่น

ประเดน็การพัฒนาของจงัหวัดนครราชสมีา ประเดน็ที่ 6 ยกระดบัการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมอืงและสงัคม
คุณภาพสงู (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City)
แผนงาน : ยทุธศาสตร์สง่เสริมการพัฒนาจงัหวัดและกลุม่จงัหวัดแบบบรูณาการ
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        (๒)  ขอ้มลูทั่วไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 โครงการเดิม โครงการใหม่

 พัฒนา ด่าเนนิการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาด่าเนนิโครงการ  1 ป ี  (เร่ิมต้น 30 ตุลาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565)

        (๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

         (๔) เป้าหมาย ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตวัชีว้ัด 

             (๔.๒) ผลผลติ

1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏบิติัราชการส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ

             (๔.๔) ผลกระทบ :
เชงิบวก :  ประชาชนได้รับบริการที่ดีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลจากส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ
เชงิลบ   :  ไมม่ี

             (๔.๓) ผลลพัธ์ 

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการของบคุลากรในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ ซ่ึงจะเปน็กลไกส่าคัญ
 ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์อืน่ ๆ เพื่อใหบ้รรลุประเด็นการพัฒนาจังหวัด และเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอืน่ที่เปน็ตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(๓.๑) กลุ่มเปา้หมาย : หนว่ยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค ส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกจิ และภาคเอกชน ในจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งบคุลากรของหนว่ยราชการดังกล่าวข้างต้น

(๓.๒) ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งประชาชนนอกพื้นที่ที่มาติดต่อราชการในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา

 ส่วนราชการ หนว่ยงาน และเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุการปฏบิติังาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมนิผลตามนโยบายรัฐบาล

 ประชาชน และเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับประโยชนจ์ากการบริการที่ดีของส่วนราชการ 
หนว่ยงาน และเครือข่าย ที่ได้รับการส่งเสริมและสนบัสนนุการปฏบิติังาน การตรวจติดตาม และการประเมนิผลตาม
นโยบายรัฐบาล

 จังหวัดนครราชสีมา มกีารบริหารราชการ เปน็ 3 ส่วน ดังนี ้
1) ส่วนราชการ 258 หนว่ย  1.1) ส่วนกลางในภมูภิาค   196 หนว่ย

1.2) ส่วนภมูภิาค  35 หนว่ย
1.3) รัฐวิสาหกจิ   27 หนว่ย

2) หนว่ยงานอสิระ     26 หนว่ย
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 334 องค์กร

3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แหง่
3.2) องค์การบริหารส่วนต่าบล  243 แหง่
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมอืง 4/ ท.ต่าบล 85 แหง่)       90 แหง่ 

 เพิ่มส่งเสริมและสนบัสนนุการปฏบิติังาน การตรวจติดตาม และการประเมนิผลตามนโยบายรัฐบาล

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

หน้า  ๖๖๙



         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

 /  /

        (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด่าเนนิการเอง 895,660 บาท  จ้างเหมา จ่านวน 1,104,340 บาท
        (๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 

 ด่าเนนิการเอง บาท  จ้างเหมา บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ด่าเนนิโครงการ

ด่าเนนิการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก่าหนดพื้นที่ด่าเนนิการหรือได้รับอนญุาต

ตามกฎหมาย และสามารถด่าเนนิการได้ทันที

อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก่าหนดพื้นที่ด่าเนนิการแล้ว แต่อยูใ่นระหว่าง

จัดเตรียมพื้นที่ หรือก่าลังแกไ้ขปญัหา / อปุสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนญุาตตามกฎหมาย

อยูใ่นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด่าเนนิการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิติังาน

ม ีและสมบรูณ์ (ส่าน่างานจังหวัดนครราชสีมาเปน็หนว่ยงานรับผิดชอบแผนการปฏบิติังาน)

มแีต่ยังไมส่มบรูณ์ (ใหร้ะบชุือ่หนว่ยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไมม่ี

(๘.๓) ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมอื และเทคนคิการด่าเนนิการ

 ๏ บคุลากรมปีระสบการณ์ ทั้งหมด  บางส่วน ไมม่ปีระสบการณ์

๏ เคร่ืองมอืด่าเนนิการ มพีร้อมด่าเนนิการได้ทันที

มบีางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไมม่ ีต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนคิในการบริหารจัดการ  มปีระสบการณ์สูง
มปีระสบการณ์ปานกลาง

ไมม่ปีระสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว

อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติยังไมพ่ิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไมต้่องท่ารายงานการศึกษา

ต้องท่ารายงานการศึกษา

         (๙) วิธีการบริหารจดัการหรือการดแูลบ ารุงรักษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยนืของโครงการ :

2,000,000.00       
895,660.00         



โครงการสนบัสนนุการปฏบิติังาน การ
ตรวจติดตาม และการประเมนิผลการ
ด่าเนนิโครงการตามนโยบายรัฐบาล ของ
จังหวัดนครราชสีมา

ส่านกังาน
จังหวัด
นครราชสีมา

 /  /

กิจกรรมยอ่ย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - ม.ีค. 65 เม.ย.-ม.ิย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

1,104,340

9.1 ส่านกังานจังหวัดนครราชสีมา จะเปน็หนว่ยงานหลักในการด่าเนนิกจิกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น หรืออาจ
ด่าเนนิการร่วมกบัส่วนราชการอืน่ที่มคีวามพร้อม และช่านาญการเฉพาะด้านนัน้ ๆ

9.2 ครุภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวข้ างต้ น ส่านักงานจังหวัดนครราชสีมา จะเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
บ่าร         ุงรัก(ษ๑า๐) ปัญหา อุปสรรคและข้ อจ ากัด :  ไมมี

หน้า ๖๗๐



 
 

 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จงัหวดันครราชสมีา
แผนงาน : ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการพัฒนาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ
ช่ือโครงการ  : โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง 
และก าลังคนทุกภาคส่วน

กิจกรรมหลักที ่๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏบิตังิาน 
การตรวจตดิตาม และการประเมินผลตามนโยบาย
รัฐบาล  

กิจกรรมยอ่ย : สนับสนุนการปฏบิตังิาน การตรวจ
ตดิตาม และการประเมินผลการด าเนินโครงการตาม
นโยบายรัฐบาล  ของจงัหวัดนครราชสีมา

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000     
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 461,760        
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 461,760        

132,000       ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ (วนัราชการ)  11 คน ๆ ละ 60 วนั ๆ ละ 200 บาท
108,000       ค่าจา้งเหมาบริการ (ค่าจา้งเหมาเพิม่เติมจากบนัทกึขอ้ตกลง) จ านวน 9 คน ๆ ละ 60 วนั ๆ ละ 200 บาท
221,760       ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ (วนัหยดุราชการ) 11 คน ๆ ละ 48 วนั ๆ ละ 420 บาท

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 1,442,740     
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 152,400        38,400         ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทางไปราชการ จ านวน 80 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 240 บาท

42,000         ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คร้ัง ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 35 บาท
72,000         ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 10 คร้ัง ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 120 บาท

  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ      1,104,340          30,000 ค่าจา้งเหมาจดัท าเล่มสรุปผลการตรวจติดตามและประเมนิผลการด าเนนิโครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปขีองจงัหวดั ฯ
 จ านวน 150 เล่ม ๆ ละ 200 บาท

-          250,000 ค่าจา้งเหมาบริการจดัมหกรรม Smart City
       250,000 ค่าจา้งเหมาบริการจดัมหรรม MICE City
       250,000 ค่าจา้งเหมาบริการจดัมหกรรม Art City
       250,000 ค่าจา้งเหมาบริการจดัมหกรรม Safe City
         74,340 ค่าจา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาและดูแลเวปไซต์ของจงัหวดันครราชสีมา

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

หน้า ๖๗๑



 หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2564 ป ี2565
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 186,000        
42,000         ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 24 คร้ัง ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท 

144,000       ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 24 คร้ัง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท 
๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 95,500          

  (๑)  วสัดุส านกังาน 23,500          

3,500           กระดาษ เอ 4 จ านวน 7 รีม ๆ ละ 500 บาท

20,000         หมกึพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน 8 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท

  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่           72,000          72,000 ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง (เหมาจา่ย) ส าหรับรถยนต์ของทางราชการ จ านวน 24 คร้ัง ๆ ละ 1 วนั ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ  1,500 บาท

หน้า ๖๗๒



แผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปแผนงานโครงการ 
ที่จังหวดัขอรับการสนับสนุน 

จากกระทรวง/กรม  
(แบบ จ.3)



แบบ จ. ๓ 

กระทรวง กรม

1. กระทรวงมหาดไทย
   1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
   1.2 กรมโยธาธกิารและผังเมือง
2. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม

   2.1 ส านักงานปลัดกระทรวง

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม
   3.1 กรมทรัพยากรน  าบาดาล
   3.2 กรมทรัพยากรน  า
4. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รวมทั้งสิ้น

2 54,865,400

10 2,961,055,400 

2 95,000,000
1 30,000,000

2
1,336,375,000 

2 1,336,375,000 
4 149,865,400

3 1,444,815,000

2 110,000,000
1 1,334,815,000

สรปุแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรบัการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม

เพื่อด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวดั/กลุ่มจังหวดั
จังหวัดนครราชสีมา

จ านวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท)

หน ้า ๖๗๓



แบบ จ. ๓ 

(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ)

ที่ โครงการ
กระทรวงและกรม

(ที่ขอรบัการสนับสนุน)
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

กิจกรรมส าคัญของ
โครงการ

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ (บาท)

1  โครงการจดัหาน  าดิบเพือ่ผลิต
น  าประปาทีโ่รงกรองน  าบา้นมะขามเฒ่า
 (จากแหล่งน  าล าตะคองมายงั
โรงกรองน  าบา้นมะขามเฒ่า)

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่

พฒันานวตักรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภยัและ
อตุสาหกรรมเชงินเิวศ

กอ่สร้างอาคาร วาง
ทอ่ส่งน  า และงาน
อืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง

เทศบาลนคร
นครราชสีมา

  1,334,815,000

2 เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงริมล าน  ามลู บา้นทา่
หลวง หมู ่2 ต าบลทา่หลวง 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสีมา 
ความยาว 700 ม.

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธกิารและ
ผังเมอืง

ยกระดับบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิ
สมดุลและยัง่ยนื

เขือ่นปอ้งกนัการ
กดัเซาะตล่ิงริมแมน่  า

ส านกังานโยธา
ธกิารและ
ผังเมอืงจงัหวดั
นครราชสีมา

        40,000,000

3 เขือ่นปอ้งกนัตล่ิงริมคลองบริบรูณ์ หมูท่ี่
 2 หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่5 หมูท่ี ่7 
ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
ความยาว 1,000 เมตร

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธกิารและ
ผังเมอืง

ยกระดับบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิ
สมดุลและยัง่ยนื

กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนั
ตล่ิงริมคลองบริบรูณ์ 
หมูท่ี ่2 หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่
5 หมูท่ี ่7 
ต าบลหมืน่ไวย 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
ความยาว 1,000 เมตร

ส านกังานโยธาธิ
การและผังเมอืง
จงัหวดั
นครราชสีมา

        70,000,000

4 โครงการกอ่สร้างพพิธิภณัฑ์
ชา้งดึกด าบรรพ ์อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ

กระทรวงการ
อดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยั 
และนวตักรรม
ส านกังาน
ปลัดกระทรวง

ยกระดับ
การทอ่งเทีย่วที่
หลากหลายเชือ่มต่อ
ภาคและภมูภิาค

กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์
ชา้งดึกด าบรรพ์

มหาวทิยาลัย
ราชภฏั
นครราชสีมา

       74,375,000

5 กอ่สร้างศูนยป์ระชมุและจดัแสดง
นทิรรศการภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่าง 1 การเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื นฐานเพือ่สนบัสนนุการ
พฒันาขดีความสามารถในการเปน็
ศูนยป์ระชมุและจดันทิรรศการ
ระดับชาติและนานาชาติ

กระทรวงการ
อดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยั 
และนวตักรรม
ส านกังาน
ปลัดกระทรวง

ยกระดับการบริหาร
จดัการภาครัฐรองรับ
การพฒันาเมอืงและ
สังคมคุณภาพสูง 
(SMART City/ 
MICE City/ Art City / 
Safe City)

การเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื นฐานเพือ่
สนบัสนนุการพฒันา
ขดีความสามารถใน
การเปน็ศูนยป์ระชมุ
และจดันทิรรศการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

  1,262,000,000

ตารางสรปุรายโครงการ

สรปุแผนงานโครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
 ทีจ่งัหวดั/กลุม่จงัหวดั ขอรบัการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม

เพือ่ด าเนนิการใหส้อดคล้องตามความต้องการของแผนจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
จงัหวดันครราชสมีา

หน้า ๖๗๔



ที่ โครงการ
กระทรวงและกรม

(ที่ขอรบัการสนับสนุน)
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

กิจกรรมส าคัญของ
โครงการ

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ (บาท)

6 โครงการพฒันาน  าบาดาลเพือ่
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทติย์
ในพื นทีจ่งัหวดันครราชสีมา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรน  า
บาดาล

พฒันานวตักรรม
การผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภยั
และอตุสาหกรรมเชงิ
นเิวศ

1. ส ารวจธรณีฟสิิกส์
2. เจาะบอ่น  าบาดาล
3. ส ารวจชั นน  าด้วย
เคร่ืองหยัง่ธรณี
4. สูบทดสอบปริมาณน  า
5. วเิคราะหคุ์ณภาพ
น  าบาดาล
6. กอ่สร้างหอถงั
เหล็กพกัน  าและ
กอ่สร้างระบบพลังงาน
แสงอาทติยแ์ละติดตั ง
เคร่ืองสูบน  าไฟฟา้
7. ออกแบบและ
กอ่สร้างระบบส่งน  า
บาดาลเพือ่การเกษตร
8. ถา่ยทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยแีละส่งมอบ

ส านกังาน
ทรัพยากรน  า
บาดาลเขต 5

        52,858,400

7 โครงการพฒันาน  าบาดาลส่งเสริมการ
ด าเนนิงานอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ
บา้นใหมสั่นติ ต าบลมะเกลือใหม ่
อ าเภอสูงเนนิ จงัหวดันครราชสีมา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรน  า
บาดาล

พฒันานวตักรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภยัและ
อตุสาหกรรมเชงินเิวศ

1. ส ารวจธรณีฟสิิกส์
2. เจาะบอ่น  าบาดาล
3. กอ่สร้างระบบ
ประปาบาดาล
4.ติดตั งเคร่ืองสูบ
5. ส่งมอบ

ส านกังาน
ทรัพยากรน  า
บาดาลเขต 5

          2,007,000

8 อนรัุกษฟ์ืน้ฟแูหล่งน  าบงึส าโรง 
(ชว่งที ่2) ต าบลบงึส าโรง 
อ าเภอแกง้สนามนาง 
จงัหวดันครราชสีมา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรน  า

ยกระดับบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิ
สมดุลและยัง่ยนื

อนรัุกษฟ์ืน้ฟแูหล่งน  า 
ประกอบด้วย
1.งานดินขดุด้วย
เคร่ืองจกัร
2.งานโครงสร้าง
3. งานปอ้งกันการกัดเซาะ
4. งานทอ่และอปุกรณ์
5. งานเบด็เตล็ด
6. งานปา้ย

ส านกังาน
ทรัพยากรน  า

ภาค 5

        45,000,000

หน้า  ๖๗๕



ที่ โครงการ
กระทรวงและกรม

(ที่ขอรบัการสนับสนุน)
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

กิจกรรมส าคัญของ
โครงการ

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ (บาท)

9 อนรัุกษฟ์ืน้ฟบูงึถนนหกัใหญ่ 
บา้นถนนหกัใหญ่  หมูท่ี ่1 
ต าบลกดุพมิาน อ าเภอด่านขนุทด 
จงัหวดันครราชสีมา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
กรมทรัพยากรน  า

ยกระดับบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิ
สมดุลและยัง่ยนื

อนรัุกษฟ์ืน้ฟแูหล่งน  า 
ประกอบด้วย
1.งานดินขดุด้วย
เคร่ืองจกัร
2.งานโครงสร้าง
3. งานปอ้งกันการกัดเซาะ
4. งานทอ่และอปุกรณ์
5. งานเบด็เตล็ด
6. งานปา้ย

ส านกังาน
ทรัพยากรน  า

ภาค 5

        50,000,000

10 โครงการกอ่สร้างมณฑปหลวงพอ่
ศรีพทิกัษช์น วดัอทุยัมคัคาราม 
ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง

ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
แหง่ชาติ

ยกระดับ
การทอ่งเทีย่วที่
หลากหลายเชือ่มต่อ
ภาคและภมูภิาค

กอ่สร้างมณฑปพร้อม
อาคารประกอบ

ส านกังาน
พระพทุธ
ศาสนาจงัหวดั
นครราชสีมา

       30,000,000

   2,961,055,400รวมทัง้สิน้

หน้า ๖๗๖



แบบ จ.3

หัวขอ้ รายละเอียด
๑.  ชือ่โครงการ  โครงการจัดหาน  าดิบเพือ่ผลิตน  าประปาทีโ่รงกรองน  าบา้นมะขามเฒ่า 

(จากแหล่งน  าล าตะคองมายังโรงกรองน  าบา้นมะขามเฒ่า)

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เทศบาลนครนครราชสีมา  มีหน้าทีผ่ลิตและใหบ้ริการน  าประปาเพือ่การอปุโภคบริโภค
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพื นที ่37.50 ตารางกโิลเมตร และรอบนอกพื นที ่6.0 ตารางกโิลเมตร
  ได้แก ่ เทศบาลต าบลหวัทะเล เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  เทศบาลต าบลหนองจะบก  เทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  องค์การบริหารส่วนต าบลหมืน่ไวย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ  พื นทีก่องทัพบก  ได้แก ่ ค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพทิักษ์  โดยในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา มีจ านวนประชากร 464,393 คน  และมีครัวเรือนในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา
จ านวน 229,351 ครัวเรือน  ซ่ึงปัจจบุันพื นทีเ่ขตชุมชนเมืองมีความต้องการใช้น  าในปริมาณ 55 
ล้านลูกบาศกเ์มตร/ปี  แต่กระบวนการผลิตน  าประปาของเทศบาลนครนครราชสีมาได้รับปริมาณน  า
ดิบจากอา่งเกบ็น  าล าตะคองและอา่งเกบ็น  าล าแชะทีสู่บส่งตามแนวเส้นท่อ  และน  าดิบจากการสูบจาก
คลองธรรมชาติ (คลองตะคองและคลองล ามูล) เพยีงปริมาณ 49 ล้านลูกบาศกเ์มตร/ปี  ส่งผลใหเ้กดิ
ปัญหาขาดแคลนน  าอปุโภคบริโภค 
    โดยปัญหาดังกล่าว  มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิตน  าประปาไม่สามารถสูบส่งน  ามาผลิต
น  าประปาได้ตามปริมาณความต้องการ  เนือ่งจากศักยภาพท่อส่งน  าดิบทีใ่ช้ส่งน  าดิบจากอา่งเกบ็น  าล า
ตะคอง  (ท่อเหล็กขนาด Ø900 มม. และขนาด Ø800 มม. ระยะทางประมาณ 53 กม.)  เกดิปัญหา
แตกร่ัวบ่อยครั ง  เนือ่งจากมีอายกุารใช้งานทีย่าวนานร่วม 30 ปี  ประกอบกบัได้มีโครงการกอ่สร้าง
ถนนซ่ึงบางส่วนกอ่สร้างตัดผ่านและทับแนวเส้นท่อน  าดิบ  เกดิแรงกดทับส่งผลใหท้่อน  าดิบทีม่ีความ
เส่ือมสภาพอยู่เดิมเกดิการแตกร่ัวบ่อยครั งขึ น  โดยกระบวนการซ่อมแซมในแต่ละครั งต้องท าการหยดุ
สูบน  าเป็นเวลานาน  ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจ านวนมาก  และต้องสูญเสียรายได้จากการ
จ าหน่ายน  าประปาเป็นเงินประมาณ 10.80 ล้านบาท/ปี  อกีทั ง  เขตพื นทีชุ่มชนเมืองได้มีการขยายตัว
ในด้านเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน การขยายตัวของพื นทีท่ีอ่ยู่อาศัยและโครงการกอ่สร้างระบบขนส่ง
มวลชนต่างๆ  เช่น  โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง (บางปะอนิ-นครราชสีมา) โครงการกอ่สร้าง
ถนนวงแหวนรอบเมือง โครงการรถไฟฟา้ความเร็วสูงและโครงการรถไฟฟา้รางคู่  ส่งผลใหค้วาม
ต้องการใช้น  ามีปริมาณเพิม่มากขึ นอยา่งต่อเนือ่ง  และหากเมือ่เขา้สู่ช่วงฤดูแล้ง  ปริมาณน  าในคลอง
ธรรมชาติลดน้อย  จะเกดิปัญหาการแยง่ชิงน  าระหวา่งพื นทีแ่หล่งต้นน  า  กบัพื นทีป่ลายน  าเขตชุมชน
เมือง  ปริมาณน  าดิบจงึไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพือ่ใหป้ริมาณน  าเพยีงพอต่อการผลิตน  าประปา
(2) เพือ่บริหารจัดการงบประมาณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
(3) เพือ่พฒันาเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ  ในพื นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา
(4) เพือ่ลดปญัหาความขัดแย้งของประชาชนในพื นทีต้่นน  าและปลายน  า

4. เปา้หมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ มีน  าดิบเพยีงพอ่ต่อการผล าน  าประปาเพือ่ใหบ้ริการแก่ประชาชนผู้ใช้น  าในเขตพื นทีเ่ทศบาล
นครนครราชสีมา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใกล้เคียง

โครงการแบบย่อ  (1  ชดุ  :  1  โครงการ)

หน้า ๖๗๗



หัวขอ้ รายละเอียด
5. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทศิทางการ
พัฒนาภาค

แผนแม่บทการบริหารจัดการน  า 20 ป ีด้านที ่2  การสร้างความมัน่คงของน  าภาคการผลิต
กลยุทธ์ 4) การพฒันาแหล่งกักเก็บน  า/ระบบส่งน  าใหม่  ด้วยการพฒันาแหล่งกักเก็บน  า  
พฒันาระบบชลประทาน  การเพิม่ปริมาณน  าทีจ่ัดการได้  รวมทั งการพฒันาแหล่งน  าบาดาล
ขนาดใหญ่  ทีม่ีศักยภาพโดยค านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

6. พ้ืนทีเ่ปา้หมาย (1) บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ระหว่างอ าเภอสูงเนิน และ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เพือ่ประสานทอ่ส่งน  าเหล็กเดิมขนาด Ø 800
มิลลิเมตร กับทอ่ส่งน  าเหล็กขนาด Ø 1,200 มิลลิเมตร
(2) บริเวณข้างคลองส่งน  าอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
(3) บริเวณเขื่อนระบายน  าบา้นมะเกลือใหม่  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
(4) บริเวณไหล่ทางจากเขื่อนระบายน  าบา้นมะเกลือใหม่  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
ถึงโรงกรองน  าบา้นมะขามเฒ่า  ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ (1) งานจ้างทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
(2) งานก่อสร้าง รายละเอียดงบประมาณงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ทอ่ระบายน  าปากเหมือง กม.1+618
-งานวางทอ่เหล็ก ขนาด Ø 1200 ม.ม. กม. 0+000 ถึง กม.  1+691
-งานวางทอ่ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม. กม. 0+000 ถึง กม.24+705
-งานวางทอ่ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม. กม. 24+705 ถึง กม.27+267
-งานวางทอ่ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานวางทอ่ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานวางทอ่ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานวางทอ่ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งาน Butterfly Valve
-งานอุปกรณ์ต่อทอ่ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานดิน กม. 0+000 ถึง กม. 1+618.850
-งานดิน กม. 0+000 ถึง กม.34+225.630
-งานดันทอ่ลอดถนน กม. 0+000 ถึง กม. 1+618.850
-งานดันทอ่ลอดถนน กม. 0+000 ถึง กม. 34+225.630
-งานเจาะส ารวจดิน

8. หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 365 วนั  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10. งบประมาณ 1,334,815,000 บาท

หน้า ๖๗๘



หัวขอ้ รายละเอียด
11. ผลผลิต (Output) (1) อาคารรับน  าจากล าตะคอง

(2) ท่องส่งน  าดิบและท่อส่งน  าพร้อมวาล์วควบคุมการไหล
(3) วาล์วลดแรงดันน  าและอปุกรณ์ต่าง ๆ ตามแนวท่อ
(4) ก าแพงดินรูปตัว L ตามแนวคลองชลประทาน

๑2. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Outcome) ปริมาณน  าประปาเพยีงพอต่อความต้องการ  รองรับการพฒันาเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ 
และปญัหาความขัดแย้งของประชาชนในพื นทีต้่นน  าและปลายน  าลดน้อยลง

หน้า ๖๗๙



หัวขอ้ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ เขือ่นป้องกันตล่ิงริมล าน  ามูล บ้านท่าหลวง ม.2 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา ความยาว 700 ม.
2. ความส าคัญของโครงการ

หลักการและเหตผุล
เนื่องจากสภาพผิวน  าในฤดูฝนน  าหลากจะเกิดกัดเซาะริมตล่ิง ส่งผลให้ตล่ิมริม
แม่น  าพังทลาย สูญเสียที่ดินการเกษตรที่อยูอ่าศัยของราษฎรในแต่ละปีเป็นพื น
ที่ดินค่อนข้างมาก หากไม่ด าเนินการป้องกันตล่ิงจะก่อให้เกิดความเสียหายในภาย
ภาคหน้าเป็นอย่างมาก ดังนั น โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงริมแม่น  าจะช่วย
ป้องกันตล่ิงมิให้พังทลายได้เป็นอย่างดี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงป้องกันการพังทลายของตล่ิงบริเวณที่ตล่ิงเกิดความ
เสียหาย

4. เป้าหมายและตวัชี้วัดความส าเรจ็ของ
โครงการ

สภาพแวดล้อมธรรมชาติพื นที่การเกษตรและที่อยูอ่าศัยริมแม่น  า/ล าน  า  ได้รับ
การปกป้องไม่ให้เกิดการสูญเสียพื นดินริมตล่ิง

5. ความเชื่อมโยงกับประเดน็การพัฒนา
จังหวัดและทิศทางการพัฒนาภาค

ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ยืน

6. พ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณบ้านท่าหลวง หมู่ 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา
7. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันการกัดเซาะในบริเวณริมล าน  ามูล บ้านท่าหลวง ม.2 ต.ท่า

หลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 700 ม.
8. หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมโยธาธกิารและผังเมือง

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 720 วนั

10. งบประมาณ 40 ล้านบาท

โครงการแบบย่อ (1 ชดุ : 1 โครงการ)

หน้า  ๖๘๐



หัวขอ้ รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ เขือ่นป้องกันตล่ิงริมคลองบริบูรณ์ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 ต าบลหมื่นไวย 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา ความยาว 1,000 ม.
2. ความส าคัญของโครงการ

หลักการและเหตผุล
เนื่องจากสภาพผิวน  าในฤดูฝนน  าหลากจะเกิดกัดเซาะริมตล่ิง ส่งผลให้ตล่ิมริม
แม่น  าพังทลาย สูญเสียที่ดินการเกษตรที่อยูอ่าศัยของราษฎรในแต่ละปีเป็นพื น
ที่ดินค่อนข้างมาก หากไม่ด าเนินการป้องกันตล่ิงจะก่อให้เกิดความเสียหายใน
ภายภาคหน้าเป็นอย่างมาก ดังนั น โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงริมแม่น  า
จะช่วยป้องกันตล่ิงมิให้พังทลายได้เป็นอย่างดี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงป้องกันการพังทลายของตล่ิงบริเวณที่ตล่ิงเกิดความ
เสียหาย

4. เป้าหมายและตวัชี้วัดความส าเรจ็ของ
โครงการ

สภาพแวดล้อมธรรมชาติพื นที่การเกษตรและที่อยูอ่าศัยริมแม่น  า/ล าน  า  ได้รับ
การปกป้องไม่ให้เกิดการสูญเสียพื นดินริมตล่ิง

5. ความเชื่อมโยงกับประเดน็การพัฒนา
จังหวัดและทิศทางการพัฒนาภาค

ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ยืน

6. พ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา
7. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ก่อสร้างเขือ่นป้องกันการกัดเซาะในบริเวณพื นที่บริเวณ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่

 7 ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา
8. หน่วยงานด าเนินการ กรมโยธาธกิารและผังเมือง

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 850 วนั

10. งบประมาณ 70 ล้านบาท

โครงการแบบย่อ (1 ชดุ : 1 โครงการ)

หน ้า  ๖๘๑



แบบ จ.3

หัวขอ้ รายละเอียด
๑.  ชือ่โครงการ โครงการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพ ์

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล มติคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานทีท่ีจ่งัหวดับุรีรัมย ์เมือ่ 8 พ.ค.61  เหน็ชอบการสนับสนุนด้านการ
ท่องเทีย่วในโครงการสร้างพพิธิภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพ ์อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสีมา  
และมอบใหก้ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  ร่วมกบักระทรวงมหาดไทยรับไปพจิารณาด าเนินการ
หลักการและเหตุผลส าคัญของการกอ่สร้าง เพือ่อนุรักษ์ฟอสซิลและแหล่งฟอสซิลช้างดึกด าบรรพข์อง
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ทีพ่บหลากหลายสายพนัธุ์มากทีสุ่ดในโลก คือ พบถงึ 10 สกลุ จาก 55 สกลุ 
(18 %) ทีพ่บทัว่โลก  รวมทั งฟอสซิลสัตวอ์ื่นร่วมยคุทีม่ีชีวติอยู่ในช่วง 16-0.01 ล้านปีกอ่น  กวา่ 20
 ชนิด บางชนิดพบเป็นพนัธุ์ใหม่ของโลก เช่น อรัุงอตัุงโคราช แรดไร้นอ บรรพบุรุษฮิปโป เป็นต้น กอปร
กบัจงัหวดันครราชสีมา ก าลังขบัเคล่ือนอทุยานธรณีโคราชใหไ้ด้รับการรับรองเป็นอทุยานธรณีโลกจาก
ยเูนสโก  ซ่ึงอทุยานธรณีโคราชได้เสนอศักยภาพวา่พื นทีม่ีความโดดเด่นด้านฟอสซิลสัตวเ์ลี ยงลูกด้วยนม
 ประเภทและยคุเวลาดังกล่าว  แตกต่างจากอทุยานธรณีโลกอื่นๆ ของยเูนสโก  จงึจ าเป็นทีจ่ะต้อง
แสดงใหเ้หน็เป็นรูปธรรมของการอนุรักษ์  ศึกษาและการพฒันาแหล่งเชิงการท่องเทีย่วอยา่งยั่งยนืตาม
แนวทางของยเูนสโก เพือ่ยเูนสโกจะได้รับรองพื นทีน่ี เป็น UNESCO Global Geopark  ในทีสุ่ด และ
คงสภาพอยู่ได้ยาวนาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) จดัสร้างพพิธิภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพ ์อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ เพือ่การเชื่อมโยงเป็นเส้นทางช้างโลก
“ช้างโคราชดึกด าบรรพสู่์ช้างสุรินทร์ปัจจบุัน”  ของเขตพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต้ และ
สามารถเชื่อมโยงกบัอาณาจกัรล้านช้างจ าปาสัก ประเทศลาวต่อไปได้
2) ยกระดับมาตรฐานการท่องเทีย่วอสีานใต้สู่ระดับสากล โดยยเูนสโกรับรองการจดัตั งอทุยานธรณี
โคราชเป็น UNESCO Global Geopark
3) เพิม่จ านวนนักท่องเทีย่วและสร้างงานสร้างรายได้เพิม่ใหก้บัชุมชนท้องถิ่นและพื นทีอ่สีานใต้

4. เปา้หมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ พพิธิภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพ ์ขนาดพื นทีใ่ช้สอยไม่ต่ ากวา่ 2,600 ตร.ม.  สูง 35 ม.  จ านวน 5 ชั น

5. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทศิทางการ
พัฒนาภาค

ยกระดับการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายเชื่อมต่อภาคและภมูิภาค

6. พ้ืนทีเ่ปา้หมาย อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสีมา

7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพ์

8. หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565

10. งบประมาณ 74,375,000  บาท

11. ผลผลิต (Output) 1) อาคารพพิธิภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพพ์ร้อมครุภณัฑ์
2) เส้นทางท่องเทีย่วช้างโลก “ช้างโคราชดึกด าบรรพสู่์ช้างสุรินทร์ปัจจบุัน”

โครงการแบบย่อ  (1  ชดุ  :  1  โครงการ)

หน้า ๖๘๒



หัวขอ้ รายละเอียด
๑2. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Outcome) 1) โคราชจโีอพาร์ค ได้รับการจดัตั งเป็นจโีอพาร์คโลก  โดยยเูนสโก (UNESCO Global Geopark)

2) ประเทศไทย  จะเป็นประเทศที ่3 ของโลกต่อจากเกาหลีใต้และจนีทีม่ีจงัหวดัทีไ่ด้ชื่อวา่ “ดินแดน
แหง่ 3 มงกฎุของยเูนสโก”  หรือ  “The UNESCO Triple Crown”
3) แบรนด์ในขอ้ 1) และ 2) สามารถท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วในพื นทีโ่คราชจโีอพาร์ค (5 อ าเภอ)
ของจงัหวดันครราชสีมาและกลุ่มจงัหวดัอสีานใต้มีจ านวนเพิม่ขึ น  และท าใหร้ายได้จากการท่องเทีย่ว
ในพื นทีเ่พิม่ขึ นด้วย
4) เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย  สนับสนุนนโยบายรัฐด้าน
ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ได้
5) เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในเวทีโลก  ด้านการท่องเทีย่ว
6) มรดกทางธรณีวทิยา  นิเวศวทิยาและวฒันธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น  สามารถใช้ประโยชน์ได้อยา่งยั่งยนื
7) ชุมชนท้องถิ่นมีความภาคภมูิใจและเกดิจติส านึกอนุรักษ์
หวงแหนในทรัพยากรของท้องถิ่นตน
8) จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และนวตักรรมทีเ่กดิขึ นจากการ
วจิยัทรัพยากรในพื นทีข่องสถาบันการศึกษาต่างๆ  ซ่ึงจะเป็นทีม่าของรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวติ
และการท่องเทีย่วของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

หน้า  ๖๘๓



แบบ จ.3

หัวขอ้ รายละเอียด
๑.  ชือ่โครงการ ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภมูิยทุธศาสตร์มากในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิการค้าขาย ขนส่ง
 บริการ การลงทุนกบัประเทศเวยีดนาม ลาว กมัพชูา ผ่านภมูิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมากทีสุ่ด โดย
รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนใหม้ีการลงทุนและด าเนินการกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐานเพือ่กระจายความ
เจริญมายงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ด้านคมนาคม เศรษฐกจิ และอตุสาหกรรม เพือ่ใหเ้กดิโอกาสและ
ความได้เปรียบในการแขง่ขนัเมือ่ AEC เกดิขึ น เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพ-นครราชสีมา) 
โครงการมอเตอร์เวย ์(บางปะอนิ-นครราชสีมา) เป็นต้น ซ่ึงโครงการเหล่านี ล้วนแล้วแต่เป็นการกระจาย
โอกาสในการพฒันาไปสู่ส่วนภมูิภาคและสร้างความเจริญเขา้สู่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือแทบทั งสิ น 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นจงัหวดัทีม่ีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดับสองของประเทศ โดยต าแหน่ง
ทีตั่ งทางภมูิศาสตร์ และความส าคัญทางประวติัศาสตร์ นับได้วา่เป็นจงัหวดัศูนยก์ลางการคมนาคมที่
ส าคัญ หรือเป็นประตูสู่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยเป็นศูนยร์วมของเส้นทางคมนาคมทาง ชุมทาง
ทางรถไฟ และ ถนนสายหลัก ทีส่ามารถเชื่อมต่อระหวา่งพื นทีภ่าคกลางรวมทั งพื นทีช่ายฝ่ังภาค
ตะวนัออก ผ่านภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือไปสู่กลุ่มประเทศในอนุภมูิภาคแม่น  าโขงได้ อาจนับได้วา่
จงัหวดันครราชสีมานับเป็นศูนยก์ลางทางด้าน การคมนาคม อตุสาหกรรม การค้า ศูนยร์าชการ 
กองบัญชาการกองทัพ ศูนยก์ารศึกษา และศูนยก์ารบริการสาธารณสุขทีส่ าคัญในพื นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง อยา่งไรกต็ามโครงสร้างพื นฐานทีม่ีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ภมูิภาคทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกจิและสังคมทีย่งัขาดแคลนอยู่เป็นอยา่งมาก คือ ศูนยป์ระชุมและจดั
แสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพือ่รองรับจดัการประชุม และการจดัแสดงนิทรรศการ แสดงสินค้า
การเกษตรและอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติ และนานาชาติ ในส่วนภมูิภาค  โครงการนี ได้เสนอให้
มีการกอ่สร้างศูนยป์ระชุมและจดัแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ โดยใช้พื นที ่๙๐ ไร่ในบริเวณ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา ในลักษณะทีค่ล้ายกบัศูนยป์ระชุมขนาดใหญ่ส่วน
ภมูิภาคทีไ่ด้ด าเนินการกอ่สร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัภเูกต็ โดยศูนยป์ระชุมแหง่นี จะมีพื นที่
และระบบสาธารณูปโภคเพือ่สามารถรองรับผู้เขา้ร่วมประชุมและร่วมกจิกรรมต่างๆได้พร้อมกนั

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพือ่กอ่สร้างศูนยป์ระชุมและจดัแสดงนิทรรศการเพือ่รองรับจดัการประชุม และการจดัแสดง
นิทรรศการขนาดใหญ่ ระดับชาติ และนานาชาติ ในส่วนภมูิภาคจงัหวดันครราชสีมา และกลุ่มจงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง
๒. เพือ่ขยายขดีความสามารถของจงัหวดันครราชสีมา เพือ่รองรับความต้องการด้านอาคารสถานทีแ่ละ
ระบบสาธารณูปโภค ในการจดังานพระราชพธิ ีและงานพธิขีองรัฐทีส่ าคัญ รวมทั งงานแสดงสินค้า
เกษตรอตุสาหกรรมและผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง
๓. เพือ่เพิม่ทางเลือกในการจดังานประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติในพื นทีน่อกกรุงเทพมหานคร 
รวมทั งกระจายความเจริญด้านโครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่เขา้สู่ส่วนภมูิภาค ในบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง

4. เปา้หมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ ร้อยละของการด าเนินการกอ่สร้างศูนยป์ระชุมและจดัแสดงนิทรรศการภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่างแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

5. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทศิทางการ
พัฒนาภาค

ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ 
MICE City/ Art City / Safe City)

6. พ้ืนทีเ่ปา้หมาย จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื นฐานเพือ่สนับสนุนการพฒันาขดีความสามารถในการเป็นศูนย์

ประชุมและจดันิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ การกอ่สร้างศูนยป์ระชุม
8. หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

โครงการแบบย่อ  (1  ชดุ  :  1  โครงการ)

หน้า  ๖๘๔



9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี (2565-2567)

10. งบประมาณ 1,248,000,000 บาท

11. ผลผลิต (Output) มีศูนยป์ระชุมและจดัแสดงนิทรรศการะดับชาติ และนานาชาติ

๑2. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Outcome) เกดิการกระจายความเจริญด้านโครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่เขา้สู่ส่วนภมูิภาค สร้างโอกาสในการ
แขง่ขนัของจงัหวดัในบริเวณภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง

หน้า ๖๘๕



แบบ จ.3

หัวขอ้ รายละเอียด
๑.  ชือ่โครงการ โครงการพฒันาน  าบาดาลเพือ่การเกษตรด้วยพลังงาน แสงอาทติย์

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ปจัจุบนัประเทศไทยมีพื นทีก่ารเกษตรนอกเขตขลประทาน ประมาณ ๙๕ ล้านไร่ ซ่ืงด้อง
อาศัยน  าฝนเปน็หลักในการ เพาะปลูกและในสภาวะฝนทิ งฃ่วงไม่สามารถเพาะปลูกพชื ในช่วง
ฤดูแล้งได้และไม่มีแหล่งน  าอื่นทดแทนจึงท าใหเ้กษตรกร มีรายได้ไม่แน่นอนเกิดสภาวะหนี สิน
และความเส่ียงต่อการ ลงทนุ เพือ่เพิม่โอกาสประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการ จัดหาแหล่ง
น  าบาดาลเสริมใหเ้กษตรกรใหส้ามารถเพาะปลูกได้ ตลอดป ีรัฐบาลได้ใหค้วามส าคัญกับระบบ
กระจายน  า จึงได้ พฒันาและปรับปรุง “โครงการพฒันาระบบกระจายนี าเพือ่ การเกษตร”ขึ น
เพือ่สร้างแนวทางทีจ่ะช่วยใหเ้กษตรกรไทย แก้ปญีหาความยากจน ลดปญัหาด้านสังคมการย้าย
ถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมใหม้ีความมัน่คง คุณภาพชีวิต ทีดี่ชี น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพือ่พฒันาแหล่งน  าบาดาลเพือ่การเกษตรในลักษณะของการบรูณาการแหล่งน  าบาดาล
ร่วมกับแหล่งน  าผิวดิน
- เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ น  าบาดาล
- เพือ่ก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน  าบาดาล เพือ่การเกษตรพร้อมอุปกรณ์
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น บริหารจัดการร่วมกับเกษตรกรผู้ใข้น  าบาดาลใหเ้ปน็ไป
อย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ส่งมอบและโอนครุภณัฑ์ทรัพย์สินทั งบอ่บาดาล ระบบ ประปาบาดาล ระบบกระจาย
น  าบาดาลเพือ่การเกษตรพร้อม อุปกรณ์ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพือ่บริหารจัดการ
น  าบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น  าบาดาล

4. เปา้หมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ เปา้หมาย เปน็พื นทเิกษตรกรรมทีม่ีศักยภาพน  าบาดาล ประมาณ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
เปน็พื นทีเ่ปา้หมายในการ พฒันาแหล่งน  าบาดาลเพือ่การเกษตรภายใต้รูปแบบทีม่ีความ 
เหมาะสมต่อสภาพปญีหาและพื นทีด่ าเนินโครงการ ตัวชี วัด พื นทีก่ารเกษตรได้รับการพฒันา
แหล่งน  าบาดาลใช้ ประโยขน์เพือ่การเกษตร มีระบบล่งน  าทีม่ีประสิทธิภาพและ เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าบาดาล

5. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทศิทางการ
พัฒนาภาค

พฒันานวัตกรรม การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โครงการแบบย่อ  (1  ชดุ  :  1  โครงการ)

หน้า ๖๘๖



หัวขอ้ รายละเอียด
6. พ้ืนทีเ่ปา้หมาย ๑.บา้นหนองกุมน้อย(กลุ่มที่๑) ต.โคกกระเบื อง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา

๒.บา้นหนองกุมน้อย(กลุ่มที่๒) ต.โคกกระเบื อง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา
๓.บา้นซับสะเดา ต.บา้นใหม่ อ.ครบรีุ จ.นครราชสีมา
๔.บา้นขุนละคร ต.ส าโรง อ.ปก้ธงชัย จ.นครราชสีมา
๔.บา้นโนนส าโรง ต.ส านางแก้ว อ.ปก้ธงชัย จ.นครราชสีมา
๖.บา้นหนองโจด ต.โคกระเบื อง อ.บา้นเหล่ือม จ.นครราชสีมา
๗.บา้นค่ายทะยิง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา
๘.บา้นโกรกลึกพฒันา ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๙.บา้นส านักพมิาน ต.กุดพมิาน 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๑๐.บา้นหนองหวัไหล่งาม ต.สระว่านพระยา อ.ครบรีุ 
จ.นครราชสีมา
๑๑.บา้นบกุุดจอก ต.หนองหวัแรด อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสีมา
๑๒.บา้นอุบลพฒันา ต.วังหมี อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา
๑๓.บา้นศรีเจริญชัย ต.โบสถ์ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา
๑๔.บา้นคีมหญ้านาง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

๑5.บา้นนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
๑๖.บา้นโนนกระพี  ต.โนนทองหลาง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา ๑๗.บา้นทุง่สว่าง ต.โนนตูม 
อ.ขุมพวง  จ.นครราชสีมา
๑๘.บา้นโคกชาด ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
๑๙.บา้นหนองไร่ ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา
๒๐.บา้นหนองปรือพฒันา ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา ๒๑.บา้นวังทองพฒันา 
ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา
๒๑.บา้นวังทองพฒันา ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา
๒๒.บา้นใหม่มวกเหนือ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา
๒๓.บา้นประสุขชัย ต.ประสุข อ.ขุมพวง จ.นครราขสีมา
๒๔.บา้นหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.พมิาย จ.นครราชสีมา
๒๔.บา้นบกุกระโทก ต.หนองหวัแรด อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสีมา
๒๖.บา้นยอกขาม ต.หนองตะไกั อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสีมา
๒๗.บา้นโนนอุดม ต.บงึส าโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 
๒๘.บา้นโกรกตะไท ้ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชีมา

หน้า  ๖๘๗



หัวขอ้ รายละเอียด
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ 1. ส ารวจธรณีฟสิิกส์

2. เจาะบอ่น  าบาดาล
3. ส ารวจชั นน  าด้วยเคร่ืองหยั่งธรณี
4. สูบทดสอบปริมาณน  า
5. วิเคราะหคุ์ณภาพน  าบาดาล
6. ก่อสร้างหอถังเหล็กพกัน  าและก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทติย์และติดตั งเคร่ืองสูบน  าไฟฟา้
7. ออกแบบและก่อสร้างระบบส่งน  าบาดาลเพือ่การเกษตร
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและส่งมอบ

8. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต ๔ (นครราชสีมา) กรมทรัพยากรน  าบาดาล

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เร่ิม ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖5
10. งบประมาณ 52,858,400 บาท
11. ผลผลิต (Output) บอ่บาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบพลังงานแสงอาทติย์ และติดตั งเคร่ืองสูบน  าไฟฟา้แบบจุ่ม

ใต้น  า พร้อมอุปกรณ์

๑2. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Outcome) - พื นทีท่ าการเกษตรได้รับการพฒันาแหล่งน  าบาดาลเพือ่การเกษตร ท าใหล้ดความเส่ียงในการ
ท าเกษตรกรรมและลด ความเสียหายผลผลิตจากปญีหาขาดแคลนบ  าโดยมีน  าบาดาล ใช้เพือ่
การเกษตรอย่างเพยีงพอสามารถมีน  าใช้ท าการเกษตรได้ ตลอดทั งปมีีระบบกระจายน  าบาดาล
เพือ่การเกษตรด้วย พลังงานแสงอาทติย์
- เกษตรกรมีระบบส่งน  าบาดาลเพือ่การเกษตรทีม่ีความ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการผลิตพชืผลทาง เกษตรเชิงคุณภาพ
- เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก น  าบาดาลท าใหเ้กิดตระหนัก
ในคุณค่าของทรัพยากรน  าบาดาล

หน้า  ๖๘๘



แบบ จ.3

หัวขอ้ รายละเอียด
๑.  ชือ่โครงการ โครงการพฒันาแหล่งน  าบาดาลส่งเสริมการด าเนินงาน

อันเนือ่งมาจากพระราขด าริ

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ในปจัจุบนัพื นทีก่ารเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ชื่งต้องอาศัยน  าฝนและน  าจากแหล่งน  า
ธรรมชาติเปน็หลัก ท าใหพ้ชื ได้รับน  าไม่สม า่เสมอ อีกทั งความผันแปรเนือ่งจากฝนตก
ไม่พอเหมาะกับความต้องการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรง ใหค้วามสนพระราชหฤทยั
เกี่ยวกับการพฒันาแหล่งน  ามากกว่า โครงการพฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชด าริประเภทอื่น 
ทรงให ้ความส าคัญในลักษณะ “น  าคือชีวิต” การพฒันาแหล่งน  า บาดาลได้น้อมรับหลักการ
และวิธีโครงการพฒันาแหล่งน  า อันมีหลักและวิธีการส าคัญๆ คือ การพฒันาจะต้องค านึงถึง 
ศักยภาพน  าบาดาลในพื นทีเ่ปน็ส าคัญและรูปแบบการพฒันามี ความเหมาะสมกับรายละเอียด
สภาพภมูิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมชองทอ้งถิ่นการพฒันาการต้องเปน็ไปตามขั นตอน 
ตามล าดับความจ าเปน็ ประหยัด โดยการบริหารจัดการ ทรัพยากรน  าบาดาลมาใช้เพือ่การ
เพาะปลูกและอุปโภคบริโภค อย่างคุ้มค่าในการน าน  าบาดาลขึ นมาใช้ร่วมกับน  าผิวดิน
เพือ่การพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรน  าบาดาลอย่างยั่งยื่นควบคู่ กับการฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท าใหเ้กิดความมัน่คงต้าน แหล่งน  าเพือ่การเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค
เพิม่มูลค่าและ ศักยภาพต้านเศรษฐกิจ'ใหก้ับประเทศสอดคล้องกับทศิทางการ พฒันาประเทศ
ตามแนวนโยบายพื นฐานแหง่รัฐ นโยบาย รัฐบาลรวมทั งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
 ฉบบัที ่๑๒ การเติบโตทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่าง ยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพือ่พฒันาแหล่งน  าบาดาลขึ นมาใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคในพื นทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ
- เพือ่พฒันาแหล่งน  าบาดาลขึ นมาใช้ร่วมกับน  าผิวดินส าหรับท า การเกษตรกรรมในพื นที่
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ
- เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมบอ่น  าบาดาลและระบบการกระจายน  า เพือ่การอุปโภคบริโภคทีช่ ารุด
เสียหายใหส้ามารถใช้งานใต้ อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม
- เพือ่คืกษาส ารวจศักยภาพของแหล่งน  าบาดาลเฉพาะแหง่ทีม่ี ความยากต่อการพฒันา
น  าบาดาล

โครงการแบบย่อ  (1  ชดุ  :  1  โครงการ)

หน้า  ๖๘๙



หัวขอ้ รายละเอียด
4. เปา้หมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ   เปา้หมาย พื นทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราขด าริ โครงการสนองพระราชด าริ 

โครงการพระราขด าริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง 
โครงการทีจ่ัดตั งขึ นเพือ่เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนต ารวจตะเวน ขายแดน และโรงเรียน
เพยีงหลวงในพระอุปถัมภ ์
  ตัวชี วัด แหล่งน  าบาดาลในพื นทีโ่ครงการอันเนือ่งมา
จากพระราขด าริ ได้รับการปรับปรุงซ่อมแขมและหรือพฒันา โดยการขุดเจาะบอ่น  าบาดาล 
ก่อสร้างระบบกระจายน  าตาม ความเหมาะสมของพื นทีเ่พือ่ใหป้ระชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการๆ 
มืน  าใช้เพือ่การอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรกรรมอย่าง เพยีงพอและทัว่ถึง

5. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทศิทางการ
พัฒนาภาค

พฒันานวัตกรรม การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6. พ้ืนทีเ่ปา้หมาย บา้นใหม่สันติ ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ ๑.ส ารวจธรณีฟสิิกส์

๒.เจาะและก่อสร้างบอ่น  าบาดาล
๓.ติดตั งเคร่ืองสูบ
๔.ส่งมอบ

8. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต ๔ (นครราชสีมา) กรมทรัพยากรน  าบาดาล

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เร่ิม ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖5
10. งบประมาณ 2,007,000 บาท

11. ผลผลิต (Output) บอ่น  าบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน  า

๑2. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Outcome) ประโยชน์ทางตรง
- ประชาชนในพื นทีโ่ครงการฯ มีบ  าสะอาดและคุณภาพดีในการ อุปโภคบริโภค
ประโยชน์ทางอ้อม
- ด้านเศรษฐกิจ เปน็ศูนย์กลางในการน าความเจริญเข้าสู่ชมขุน มูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมกับ ปปส.
- ด้านสังคม ลดความเหล่ือมล  าในการเข้าถึงการมีน  าสะอาด และคุณภาพดีใข้ในการอุปโภค
บริโภคชองภาคชนบท กับขุมชนเมือง
- ด้านการเมือง การบริหารจัดการน  าบาดาล มืข้อจ ากัดด้าน ปริมาณน  าและค่าใช้จ่าย ประชา
ซนในพื นทีโ่ครงการฯ ต้องมี ส่วนร่วมในการคิดวางแผนก าหนดข้อบงัคับต่างๆเพือ่กระจายความ
เทา่เทยีมกันในการใช้ทรัพยากรเพือ่ประโยชน์สูงสุด
- ด้านส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมใหม้ีการกระจายความเทา่เทยีม กันในการใช้ทรัพยากร
น  าบาดาลเพือ่การอุปโภคบริโภคและการเกษตรจะท าใหป้ระจาซนในพื นทีม่ีศักยภาพด้านการ
ด ารงชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าชองทรัพยากร

หน้า ๖๙๐



แบบ จ.3

หัวขอ้ รายละเอียด
๑.  ชือ่โครงการ โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน  าบึงส าโรง (ช่วง 2) ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั

นครราชสีมา

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟแูหล่งน  าบึงส าโรง (ช่วง 2) ต าบลบึงส าโรง อ าเภอแกง้สนามนาง จงัหวดั
นครราชสีมา สภาพปัญหาปัจจบุันแหล่งน  าหนองหอยกาบ เป็นแหล่งน  าขนาดใหญ่ทีไ่ด้รับการพฒันา
แล้วในปีที ่ผ่านมาแต่ยงัขาดระบบการน าน  าขึ นมาใช้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใช้น  าและเป็นการ
บริหารจดัการน  าอยา่งยั่งยนื องค์การบริหารส่วนต าบลบึงส าโรง จงึขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส านักงานทรัพยากรน  าภาค 5 เพือ่พฒันาระบบการน าน  าจากแหล่งน  าบึงส าโรง มาใช้ประโยชน์
อยา่งเต็มประสิทธภิาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเกษตรกรทีต้่องการเพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการใช้น  าด้านอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร
2. เพือ่ปอ้งกันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง  และปอ้งกันปญัหาอุทกภยั

4. เปา้หมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ สามารถกระจายน  าได้ปริมาณเพิม่ขึ นเปน็แหล่งน  าต้นทนุ เพือ่อุปโภค-บริโภคใหแ้ก่ราษฎร
ในพื นทีโ่ครงการ  จ านวน  259 ครัวเรือน

5. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทศิทางการ
พัฒนาภาค

การบริหารจัดการน ้าอย่างบรูณาการ  ยุทธศาสตร์ชาติที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีเ่ปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม แผนพฒันาและเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืน เปา้หมายที ่2 

สร้างความมัน่คงด้านน ้า และบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน ใหม้ี

ประสิทธิภาพ เปา้หมายที ่5 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ลดความเส่ียงจากภยัพบิติั

ความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินทีเ่กิดจากสาธารณภยัลดลง

6. พ้ืนทีเ่ปา้หมาย  อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ 1.ขุดลอกแหล่งน  า

2.งานดินขุดแหล่งน  าด้วยเคร่ืองจักร
3. งานโครงสร้าง
4. งานทอ่ และอุปกรณ์

8. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานทรัพยกรน  าภาค 5 กรมทรัพยากรน  า
9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 360 วัน
10. งบประมาณ 50 ล้านบาท

โครงการแบบย่อ  (1  ชดุ  :  1  โครงการ)

หน้า  ๖๙๑



หัวขอ้ รายละเอียด
11. ผลผลิต (Output) 1. สามารถกระจายน  าได้ปริมาณเพิม่ขึ นเปน็แหล่งน  าต้นทนุ เพือ่อุปโภค-บริโภคใหแ้ก่ราษฎร

ในพื นทีโ่ครงการ  จ านวน  259 ครัวเรือน
2. เปน็แหล่งน  าเสริมการเพาะปลูก น  าใช้เพือ่การเกษตร  ในพื นที ่2,500 ไร่
3.บรรเทาภยัแล้ง และอุทกภยัในพื นที่
4. รักษาระบบนิเวศทางน  า และความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ประชาชนมีชีวิตความเปน็อยู่ทีดี่และพชืผลทางการเกษตรมีผลผลิตทีดี่ขึ น

๑2. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. สามารถกระจายน  าได้ปริมาณเพิม่ขึ นเปน็แหล่งน  าต้นทนุ เพือ่อุปโภค-บริโภคใหแ้ก่ราษฎร
ในพื นทีโ่ครงการ  จ านวน   259 ครัวเรือน
2. เปน็แหล่งน  าเสริมการเพาะปลูก น  าใช้เพือ่การเกษตร  ในพื นที ่2,500 ไร่
3.บรรเทาภยัแล้ง และอุทกภยัในพื นที่
4. รักษาระบบนิเวศทางน  า และความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ประชาชนมีชีวิตความเปน็อยู่ทีดี่และพชืผลทางการเกษตรมีผลผลิตทีดี่ขึ น

หน้า  ๖๙๒



แบบ จ.3

หัวขอ้ รายละเอียด
๑.  ชือ่โครงการ โครงการอนุรักษฟ์ืน้ฟบูงึถนนหกัใหญ่  บา้นถนนหกัใหญ่ หมูท่ี ่ 1 ต าบลกุดพมิาน อ าเภอด่าน

ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล โครงการอนุรัก์ฟืน้ฟบูงึถนนหกัใหญ่ บา้นถนนหกัใหญ่ หมูท่ี ่1 ต าบลกุดพมิาน อ าเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพปญัหาปจัจุบนัแหล่งน  าบงึถนนหกัใหญ่ เปน็แหล่งน  าขนาดใหญ่ที่
ได้รับการพฒันาแล้วในปทีี ่ผ่านมาแต่ยังขาดระบบการน าน  าขึ นมาใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ใช้น  าและเปน็การบริหารจัดการน  าอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพมิาน จึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานทรัพยากรน  าภาค 5 เพือ่พฒันาระบบการน าน  าจากแหล่ง
น  าบงึถนนหกัใหญ่ มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนกลุ่มเกษตรกรทีต้่องการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการใช้น  าด้านอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร
2. เพือ่ปอ้งกันและบรรเทาปญัหาภยัแล้ง  และปอ้งกันปญัหาอุทกภยั

4. เปา้หมายและตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ สามารถกระจายน  าได้ปริมาณเพิม่ขึ นเปน็แหล่งน  าต้นทนุ เพือ่อุปโภค-บริโภคใหแ้ก่ราษฎร
ในพื นทีโ่ครงการ  จ านวน  2,762   ครัวเรือน

5. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทศิทางการ
พัฒนาภาค

การบริหารจัดการน ้าอย่างบรูณาการ  ยุทธศาสตร์ชาติที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตทีเ่ปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม แผนพฒันาและเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืน เปา้หมายที ่2 

สร้างความมัน่คงด้านน ้า และบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน ใหม้ี

ประสิทธิภาพ เปา้หมายที ่5 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ลดความเส่ียงจากภยัพบิติั

ความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินทีเ่กิดจากสาธารณภยัลดลง

6. พ้ืนทีเ่ปา้หมาย  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ 1. งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร

2. งานโครงสร้าง
3. งานปอ้งกันการกัดเซาะ
4. งานทอ่และอุปกรณ์
5. งานเบด็เคล็ด
6.งานปา้ย

8. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 5 กรมทรัพยากรน  า
9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 360 วัน
10. งบประมาณ 50 ล้านบาท กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการแบบย่อ  (1  ชดุ  :  1  โครงการ)

หน้า  ๖๙๓



เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค

นวัตกรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง
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