แผนปฏิบัติราชการประจำป

ของจังหวัดนครราชสีมาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำนำ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕34 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ ใหจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้ สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมในระดับ ชาติ และความต้ อ งการของประชาชนในทองถิ่น ในจัง หวั ด
ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 18
ให้ ก.บ.จ. ดาเนิน การจัดทาแผนพัฒนาจั งหวัด โดยคานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
ภายในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหน้าสวนราชการที่มี
สถานที่ตั้งทาการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง และผู้บริหาร
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และได้
จัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของจั งหวัดนครราชสี มา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)
(ผลจากการประชุม คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาที่ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
นวั ต กรรมการเกษตรและอุ ต สาหกรรม สั ง คมคุ ณ ภาพสู ง ” ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
ประเด็นการพัฒนา จานวน 6 ประเด็น ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งทิศทาง
การพัฒนาภาค และแผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
จั งหวัดนครราชสี มา หวั งเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดนครราชสี มา
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้รั บ การสนับ สนุน งบประมาณ เพื่อแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติ โ ดยการ
ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดต่อไป

จังหวัดนครราชสีมา
กันยายน 2563
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
สรุปแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561- 2565)
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
แบบฟอรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (แบบ จ.๒)
แบบ จ. 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอ
โครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
แบบ จ. 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาค
และภูมิภาค
แบบ จ. 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แบบ จ. 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชน
อยางมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบ จ. 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
แบบ จ. 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอรมรายละเอียดจำแนกงบรายจาย
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนสง และการบริหารจัดการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬา
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
โครงการเสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาที่ 6
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสรางเมืองคุณภาพสูง
และกำลังคนทุกภาคสวน
สรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม (แบบ จ.3)

หนา
1
2
2
13
42
50
7๑
8๐
87
9๐
91
90
164
286
449
๕๘๑
636
6๗๓
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ตราประจาจังหวัด

รูปท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล แสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารีที่กอบกู้เมืองนครราชสีมา
จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์
ตราประจาจังหวัดนครราชสีมาภาพนี้มีฐานะเป็น เครื่องหมายราชการ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกาหนดภาพ
เครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214) ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 (การกาหนดภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดต่างๆ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 75 จังหวัด)

คาขวัญประจาจังหวัด
“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”
(คาขวัญเดิม โคราช ลือเลื่อง เมืองก่อนเก่า นกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก)

อักษรย่อ : นม.
สีประจาจังหวัด : สีแสด (สีส้ม)
ต้นไม้ประจาจังหวัด : ต้นสาธร (Millettia leucantha)
ดอกไม้ประจาจังหวัด : ดอกสาธร
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเทีย่ วของภูมิภาค
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ
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
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
การลงทุนและเศรษฐกิจ

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้จังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมการขนส่งกระจายสินค้า และพัฒนาการเชื่อมต่อกับการ
เดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาค
และภูมิภาค
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละรายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (%)
3. อัตราค่าขนส่งและกระจายสินค้าลดลง (%)
4. เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางบนระบบทาง (หน่วย : นาที)
5. คะแนนคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศไทย 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
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพี่เมืองน้อง

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)
3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
กาลังคน
4. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพี่เมืองน้อง

(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 และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพี่เมืองน้อง
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2
ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
3. ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกยูเนสโก

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต Geopark ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับ Geopark ของภาคและ
ของภูมิภาคอาเซียน
2. สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ภาวะแวดล้อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่มาจากความโดดเด่นในแต่ละพื้นที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร
อุตสาหกรรม ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด
3. พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่องเที่ยวฉันท์เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศในภูมิภาค
6. ยกระดับการจัดงานท่องเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2. เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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. เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อต่อยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูง
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่สู่ประตูระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)
4. เพื่อยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา (BCG Korat
Global Network)
5. เพื่อส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)ด้านการเกษตร อาหาร และ
อุตสาหกรรม

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
10% ภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
ภายในระยะเวลา 5 ปี
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป ไม่น้อยกว่า
1,000 คนต่อปี
4. จานวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี
5. เครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ประเทศจีน ลาว พม่า
เขมร และเวียดนาม เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น
6. มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพื่อการบริโภคและส่งออก
2. ผลั กดันและส่ งเสริ มการพัฒ นานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู่ ภายนอก
ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน
3. พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพื้นที่ เช่น
ข้าวหอมมะลิ ทุ่มสั มฤทธิ์ (GI) เลี้ย งโคเนื้อ (โคราช วากิว) ไม้ผล พืช เศรษฐกิจทางเลื อก ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์
4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกษตรและชุมชน
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒ นานวั ตกรรมเกษตร การแปรรูป สิ น ค้า เกษตรปลอดภัย และอุต สาหกรรมสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)

(2) โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา
กิจ กรรมหลั กที่ 2 การพัฒ นานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่า ยการผลิ ตผ้ าไหมและ
ผลิตภัณฑ์จากไหมสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้า รวมทั้งระบบผันน้า/
ส่งน้า ทางและสะพานข้ามลาน้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้า
จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยู่ใน
วัยแรงงาน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสีย สู่ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเข้าสู่ BCG Economy
กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
อาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่นๆ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4
เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้า
2. เพื่อพัฒนาโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
4. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
6. เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ
7. เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient)
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน (%)
4. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)
5. อัตราส่ว นแพทย์ ต่อประชากร (แพทย์/คน) (ปี 2560แพทย์1 ,126 คน ประชากร
2,639,266คน)
6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน)
7. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี (ปี)
8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)
9. จานวนตาบลที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ (ตาบล)
10. จานวนตาบลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ
(ตาบล)
11. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ตาบล)
12. สร้างการมีส่วนร่วม (ตาบล)

3) แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนากาลังคนของพื้นที่โคราชและของประเทศ
การออกแบบและการวิจัยในการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่อง
ผู้ประกอบการเอกชน ชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและมีคุณค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง
5. เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
6. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
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. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ
7. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการ
เรียนรู้หลักการทรงงาน
8. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
9. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัด
10. ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
11. จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด
12. สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
13. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

(2) โครงการ
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วย
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การ
เทิดทูนและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และการเรียนรู้หลักการทรงงาน
กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด และการสร้าง
เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

1)วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (จานวน 1,920,525 ไร่)
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)
3. การจัดการน้าเสีย (แห่ง)
4. พื้นที่บริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น (ไร่)
5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท)

3) แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร้างมูลค่าที่ยั่งยืน( BCG) และลดของเสีย
อันตราย สร้างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย
3. ผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนและ
ชุมชนเพื่อการมีพลังงานที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐในการจัดการน้าเสีย และพัฒนาฟื้นฟู
ลาน้า คู คลองสาธารณะ
5. พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ป่าไม้ และสัตว์ป่า
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ
4. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลาน้า คู คลองสาธารณะ
6. ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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(2) โครงการ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
กิจกรรมหลักที่ 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู ลาน้า คูคลอง
สาธารณะ
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/
MICE City/ Art City / Safe City)

1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับกาลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3. พื่อพัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย
4. เพื่อเสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ

2) เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของประเด็นการพัฒนา
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร
1.1 ประชาชน
1.2 บุคลากรภายในองค์กร
2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา (%)
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%)
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)
7. ระดับความสาเร็จการเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City)

3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและยกระดับกาลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0 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
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4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วนด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(2) โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมือง
คุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐกาลังคนทั้งบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วนมู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความ
หลากหลายเมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)
เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City)
กิจ กรรมหลั กที่ 3 ส่ งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

หน้า 11

แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แบบฟอร์ม
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
(แบบ จ.๒)

แบบ จ.๒
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
จังหวัดนครราชสีมา
เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเทีย่ วของภูมภิ าค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง
สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แหล่งงบประมาณ
รวมทัง้ สิน้
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด
กระทรวง กรม
อปท.
เอกชน
ประเด็นการพัฒนา
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ งบประมาณ โครงการ
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
(บาท) (จานวน)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานเชือ่ มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และ
1
1,162,739,319
1 1,162,739,319
เพิม่ ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการท่องเทีย่ ว
ทีหลากหลายเชือ่ มต่อภาคและภูมภิ าค

1

143,130,600.00

16

966,375,000

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต
การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

1

1,227,058,845

3

71,185,400

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมัน่ คงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1

183,385,970

5

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยัง่ ยืน

1

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
(SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทัง้ สิน้

338,000,000

-

-

19

1,447,505,600

1 1,334,815,000

-

-

5

2,633,059,245

157,100,000

-

-

-

-

6

340,485,970

67,081,900

38 4,360,562,067

-

-

-

-

39

4,427,643,967

1

13,100,000

1 1,262,000,000

-

-

-

-

2

1,275,100,000

1

10,000,000

-

3

-

-

-

4

10,000,000

7

2,806,496,634

6 1,672,815,000

-

-

-

63 6,817,222,467
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2

76 11,296,534,101

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
สร้างเสริมระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่ม
ขีดความสามารถการค้า การ
ลงทุนและเศรษฐกิจ
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ

1,162,739,319 บาท

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

1. เส้นทางคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มีทักษะและ
ความรูเ้ พิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางการแข่งขัน
3. ร้อยละความสาเร็จของความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่
ด้านการศึกษา ด้านการค้าการลงทุน หรือ
ด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

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

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้า การลงทุน
และเศรษฐกิจ
๑. โครงการของจังหวัดนครราชสีมา
1.1 โครงการที่ 1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการ
บริหารจัดการ
(โลจิสติกส์)

ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 2
ด้านการ
สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขัน

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

4 แผนงาน

แผนงานที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เส้นทางคมนาคมขนส่งภายใน
จังหวัดได้รับการพัฒนาเพิ่มขึน้

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

1,132,332,819

2

แผนงานที่ 1

ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้าอาเภอสีคิ้ว
ข้ามคลองหลอด ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 27 เมตร พร้อมเชิงลาดสะพาน

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ซับสะเดา ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

15,000,000

2

แผนงานที่ 1

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 - บ้านคูเมือง
ตาบลหนองบัว อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

หน้า ๑๔

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ้านหนองหัวฟาน
ตาบลเมืองนาท อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 บ้านท่ามะปรางค์ ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองตะไก้ บ้านอ้อยช้าง ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

10,000,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแฝก ตาบลสามเมือง
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง
1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระพัง หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดบ้านใหม่เจริญสุข ตาบลด่านขุนทด
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

2,000,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3127 แยก ทล.207 บ้านไทรงาม ตาบลดงใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร กว้าง 8.00 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

15,000,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3053 แยก ทล.202 บ้านวังม่วง ตาบลกระทุ่มราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กว้าง 9.00 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

15,000,000

หน้า 1๕

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3037 แยก ทล.226 บ้านโนนศรีคูณ ตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กว้าง 12.00 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

15,000,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกส์ค อนกรีตสายวัดใหม่สันติ-บ้านโคกสว่าง
ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

2,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นม.ถ.321-05 บ้าน
ทานบพัฒนา หมู่ที่ 3 ถึงบ้านพระงาม หมู่ที่ 14 อาเภอพระทองคา
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองตอ จังหวัดชัยภูมิ

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังกะทะเหนือ
หมู่ที่ 11 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรแบบ
Cape seal

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

7,077,000

2

แผนงานที่ 1

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ทางหลวงหมายเลข 2
ตอนควบคุม 0205 โคกกรวด - นครราชสีมา กม. 130+500 135+500

แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสง่าพัฒนา - บ้านซับน้าทิพย์
บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7 ตาบลหนองน้าใส อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา รยะทาง 0.750 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

3,809,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.327-06 หมู่ 3
ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

7,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบุคา - ลาดใหญ่ ตาบลดอนเมือง
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

หน้า 1๖

10,000,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3
ตาบลตะเคียน อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
10,000,000

2

แผนงานที่ 1

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 บ้านทานบพัฒนา ตาบลโนนเมือง อาเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - บ้านกุดคล้า
ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

5,000,000

2

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.304 - บ้านซับพลู ตาบลคลองม่วง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านซับน้อย - บ้านคลองยาง
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 1 แห่ง

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปรือโป่ง
หมู่ที่ 7 - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลโคกกระเบื้อง
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

10,280,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลี่ยงเมือง
บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

14,305,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายถนนทางหลวงหมายเลข
24 -ถนนมิตรภาพ) ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

15,464,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นม.ถ.321-07
ช่วงจากบ้านโค้งสาโรง หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1
ตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา จังหวัดนคราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

4,990,000

หน้า 1๗

5,000,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตูม หมู่ 9 บ้านป่ายาง
ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างสะพานข้ามลาน้ามูล หมู่ที่ 5 บ้านจารย์ตารา
ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
1,103,000

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกระเบื้องและ
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

4,790,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโสมง) หมู่ที่ 18
บ้านหนองโสมงพัฒนา ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

1,997,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าจานคลองหนองโบสถ์)
หมู่ 4 บ้านรังกาใหญ่ ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

3,820,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดหนองหญ้าขาวเชื่อมบ้าน
โคกรักษ์) หมู่ 11 บ้านหนองหญ้าขาวตาบลนิคมสร้างตนเอง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

1,994,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนเขว้า) หมู่ 2
บ้านดอนเขว้า ตาบลชีวาน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

4,441,000

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

1,999,000

2

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 10
บ้านวังกลาง ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองปรือ - ตะคร้อ) หมู่ 4
บ้านหนองปรือ ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหญ้าคา บ้านโนนแสบง ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร
หน้า 1๘

5,150,000

2,000,000
5,000,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุทธวนสถาน
บ้านโคกวัง หมู่ที่ 4 ตาบลหนองยาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

4,410,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยมะเหลื่อมงาม บ้านตะกุดเวียน หมู่ที่ 5 ตาบลหนองยาว
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

3,420,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านส้ม
หมู่ที่ 1 ถึงบ้านทวก หมู่ที่ 7 ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

2,610,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านหัวสระ
หมู่ที่ 8 - บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 ตาบลกุดน้อย อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

1,200,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7
ตาบลกุดน้อย อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

1,200,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายถนมิตรภาพ - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13
ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

36,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านดอนมะนาว บ้านหัวสระ บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 7,8,13 ตาบลกุดน้อย อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

7,113,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวโคก - บ้านมะค่า
ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.480
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

21,000,000

หน้า 1๙

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่า ถนนมิตรภาพ ตาบลขามสมบูรณ์ อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

15,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพรานปาน ถนนมิตรภาพ ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.025 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

25,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนรอบโครงการพืชสวนโลก ตาบลเทพาลัย อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

60,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่า บ้านหนองพรานปาน ตาบลขามสมบูรณ์ อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.375 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

39,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพรานปาน - บ้านงิว้
ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.100
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

37,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ - ส้มกบงาม)
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสูงเนิน

8,348,000

2

แผนงานที่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต
สายบ้านโคกหินเหล็กไฟ - บ้านโคกกระพี้ กว้าง 8 เมตร
ยาว 910 เมตร หนา 0.04 เมตร ตาบลโนนค่า
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสูงเนิน

3,010,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจารัส ทางแยก รพช. หมู่ 2 ตาบลบ่อปลาทอง อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปักธงชัย

3,726,000

หน้า ๒๐

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขยายไหล่ทางถนนเสิงสาง - หนองกี่ ช่วงตลาดดอนแขวน
ตาบลสุขไพบูลย์ สองฝั่งจากสี่แยกไฟแดง บ้านดอนแขวนไป
อาเภอหนองกี่ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และจากสี่แยกไฟแดงมา
อาเภอเสิงสาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

12,000,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสามแยกทางหลวง
หมายเลข 2365 บ้านโคกไม้ตาย ม.4 – หาดชมตะวัน ระยะทาง
4,310 ในเขตตาบลบ้านราษฎร์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

27,400,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางไม้
หมู่ที่ 1 - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านราษฎร์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

16,400,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 3 โคกสูง หมู่ที่ 3 ตาบลสระตะเคียน
อาเภอเสิงสาง แผนกทางหลวง หมายเลข 23560101
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 4,275
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน สูง 9 เมตร จานวน 160 ต้น

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

29,000,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงหมายเลข
2356 (ตอนเสิงสาง - โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ) อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร
ระยะทาง 1,930 เมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

6,642,000

หน้า ๒๑

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหนองงา หมู่ที่ 3
บ้านหนองตะครอง ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ
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 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย ป้ายเหล็ก 1 ป้าย

ที่ทาการปกครอง
ปกครองอาเภอขาม
ทะเลสอ

7,002,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 2 หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 8
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา บ้านน้อยพัฒนา
ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
300 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร

ที่ทาการปกครอง
ปกครองอาเภอขาม
ทะเลสอ

1,376,400

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ เชื่อมต่อถนนสาย
ขามทะเลสอ - ตาบลโคกสูง หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลอ
ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขาทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 547.50 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50
เมตร

ที่ทาการปกครอง
ปกครองอาเภอขาม
ทะเลสอ

2,156,100

หน้า ๒๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกแฝกเชื่อมต่อเขต
เทศบาลตาบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตาบลขามทะเลสอ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร
ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร

ที่ทาการปกครอง
ปกครองอาเภอขาม
ทะเลสอ

3,233,700

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7
เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
ปกครองอาเภอขาม
ทะเลสอ

6,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระสา หมู่ 3
บ้านน้าฉ่า ตาบลโป่งแดง อาเภอขามทะเลสอ ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ทาการปกครอง
ปกครองอาเภอขาม
ทะเลสอ

6,920,300

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

ที่ทาการปกครอง
อาเภอจักราช
ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

3,420,400

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะกอ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านใหม่
ศรีจันทร์สินธุ์ หมู่ที่ 12 อาเภอจักราช
ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสอยดาว
หมู่ 5 - บ้านหนองตอ หมู่ 8 ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองตอ
หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

4,954,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านซับไม้ล้ม
หมู่ที่ 9 ถึง บ้านสายชนวน หมู่ที่ 7 ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

4,954,000

หน้า ๒๓

25,451,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองตะกู
(บริเวณบ้านหนองตะกู - บ้านเขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 8 ตาบลขนงพระ
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

12,000,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านเขาแก้ว
หมู่ที่ 10 ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านวังกะทะ
หมู่ที่ 4 ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

4,080,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านป่าตะเคียน
หมู่ที่ 17 ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านวังกะทะ
หมู่ที่ 4 ถึง บ้านหนองขวาง หมู่ 5 ตาบลวังกะทะ
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

4,930,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านคลองมะค่าหิน
หมู่ที่ 3 ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านวังกะทะ
หมู่ที่ 4 ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง ถึง บ้านวังขอน
ตาบลระเริง อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

5,930,000

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีตจาก
บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,200 เมตร 1 สายทาง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากช่อง

4,450,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ถึงบ้าน
สี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 13 ตาบลช่องแมว อาเภอลาทะเมนชัย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลามะเมนชัย

5,000,000

หน้า ๒๔

4,850,000

4,990,000

5,970,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 17
ตาบลช่องแมว อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปบ้าน
หนองสรวง หมู่ที่ 13 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนเส้นทางเข้าโรงพยาบาลลาทะเมนชัยถึง
หน้าโรงพยาบาลลาทะเมนชัย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง ตาบลขุย
อาเภอลาทะเมนชัย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลามะเมนชัย

5,000,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลามะเมนชัย

700,000

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
ตาบลขุย เชื่อมถึงบ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ตาบลช่องแมว
อาเภอลาทะเมนชัย จัหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลามะเมนชัย

3,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตาบลขุย
เชื่อมถึงโรงพยาบาลลาทะเมนชัย บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1
อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลามะเมนชัย

6,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางลัดจากบ้านหนองบัววง
หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลามะเมนชัย

1,600,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาล
ลาทะเมนชัย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง (เขตเทศบาลตาบลขุย)
เชื่อมบ้านตลาดหนองบัววง หมู่ที่ 9 (เชตเทศบาลตาบลหนองบัววง)
อาเภอทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลามะเมนชัย

2,000,000

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปฏิรูปหมู่ที่ 12 บ้านใหม่พฒ
ั นา หมู่ที่ 13 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองยาง-บ้านโนนหาด
หมู่ที่ 6 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทล.2073-บ้านใหม่ปฏิรูป
หมู่ที่ 12 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอชุมพวง

หน้า ๒๕

500,000
500,000
500,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 18 แยกลาดยาง ทช.นม.4047 บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอชุมพวง

500,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายบ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ 7-บ้านคลองขามป้อม หมู่ที่ 6
ตาบลวังยายทอง อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
1 สายทาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,350 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 21,750 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

8,852,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่าคุก
หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

3,818,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโนนแหน –
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระบือ ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 2,185 เมตร ผิวจราจรแบบ
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร 3 จุด
จุด ละ 12 ท่อน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

11,522,000

หน้า ๒๖

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
บ้านโนนทอง – หมู่ที่ 6 บ้านโนนเต็ง ตาบลหนองแวง
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร
ผิวจราจรแบบแอลฟัลต์ติกคอนกรีต วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 12 ท่อน และวางท่อ 0.80 เมตร 1 จุด
12 ท่อน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

4,178,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal
พื้นที่ไม่น้อยว่า 19,200 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

6,706,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน - คุ้มตะวันออก
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้าเค็ม ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 400.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

1,471,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงชาญ -บ้านเขาแตงโม
หมู่ที่ 2 บ้านซับสาราญ ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

1,839,000

หน้า ๒๗

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal
พื้นที่ไม่น้อยว่า 15,000 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

5,311,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal
พื้นที่ไม่น้อยว่า 20,000 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

7,077,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านสานักตะคร้อ
หมู่ที่ 1 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal
พื้นที่ไม่น้อยว่า 20,000 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

7,077,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระบือ –
หมู่ที่ 4 เขตติดต่อตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ผิวจราจรแบบ
แอลฟัลต์ติกคอนกรีต วางท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 10
ท่อน และวางท่อ 0.80 เมตร 2 จุด จุดละ 10 ท่อน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

3,862,000

2

แผนงานที่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนทอง – หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ตาบลหนองแวง อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

2,354,000

หน้า ๒๘

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุหวาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรี หมู่ที่ ๗ ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

1,722,300

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หน้าสานักงานเทศบาล
บ้านดอนยาวน้อย ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งรี
หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑ ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

518,700

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร
บ้านหนองบัว-โนนหญ้านาง ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

2,351,800

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

3,598,000

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านสาโรงเหนือ
ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งน้าและการเกษตร
รอบบ้านหนองงูเหลือม ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งน้าและการเกษตร
บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๕ ตาบลวัง
หินอาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

2,353,000

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

2,747,400

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากปากทางบ้านนางน้อย-โนนดุม
ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านซาด-ลาสะแทด
ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายบุญชู
ถึงบึงแท่น ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

540,100

หน้า ๒๙

2,490,400

1,489,800

3,451,300

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายโชค เขตตาบลนางรา ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

2,162,600

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระซาง - ปรางค์ประเสริฐ
(นม.ถ.176-26) ตาบลไทยเจริญ อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

6,131,000

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

5,296,300

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 (นม.ถ.176-01)
ตาบลไทยเจริญ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองไผ่ บ้านด่านกอโจด
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองไผ่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประคม บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6 ตาบลหนองไผ่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายหัวทานบ–ดอนอะราง
บ้านหัวทานบ หมู่ที่ 4 ตาบลหนองบุนนาก อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

490,355

2

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตาบลสารภี
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตาบลสารภี
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขุนจิตพัฒนาซอย 6
บ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 ตาบลลุงเขว้า อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยตาเลี้ยง
บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 ตาบลลุงเขว้า อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

500,000

หน้า ๓๐

493,700
499,200
8,028,000

498,064
500,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - เขตติดต่อ
ตาบลหนองบุนนาก ตาบลหนองตะไก้ อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

4,155,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางสอง-คลองสวายสอ
หมู่ที่ 11 ตาบลหนองตะไก้ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

4,757,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายข้าง
รพ.สต. ใหม่อุดม หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

1,541,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม (ช่วงที่ ๒ )
บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

729,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านถนนนหัก หมู่ 4 บ้านคลองเมือง หมู่ 8 (ถนนทางหลวงท้องถิน่ รหัสสายทาง นม.ถ.
213-07) บ้านถนนหัก หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

5,840,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิณ
์ รงค์
เชื่อมตาบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

497,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิณ
์ รงค์เชื่อมบ้าน
ร่มเย็น บ้านโพธิณ
์ รงค์ หมู่ที่ 8 ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญ
มากจังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

2,569,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร
เป็นพื้นที่ผิวจราจร เป็นพื้นที่ผิวจราจร ๕,๕๐๐ ตารางเมตร
ตาบลมะค่า อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนไทย

3,290,000

หน้า ๓๑

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านจาก-บ้านตะคร้อ
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง ตาบลด่านจาก อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนไทย

6,000,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิน่
นม.ถ. 16304 สายบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 - บ้านหนองเครือชุด
ตาบลลาคอหงษ์ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,575.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนไทย

7,500,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิน่ นม.ถ.
281-011 ถนนสายบ้านนารายณ์เหนือ(ทางหลวง 2068) หมู่ที่ 15
ถึง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตาบลสาโรง อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนไทย

9,630,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7
(วัดป่าสามัคคีธรรม) ถึง ถนนทางหลวง 2068 ตาบลสาโรง
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนไทย

8,279,000

2

แผนงานที่ 1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านดนนเต็ง หมู่ 1
ไปบ้านหนองม่วงช่างพิมพ์ (ช่วงบ้านโนนไร่พฒ
ั นา หมู่ 7) อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคง

3,337,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนน คสล.จกเขต ต.หนองมะนาว เชื่อม ตาบลเมืองคง
เชื่อมบ้านไร่ ตาบลโนนทองหลาง อาเภอบัวใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ 10
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคง

2,174,000

หน้า ๓๒

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติด สายสะพานสูงบ้านโนนตาล
ถึงบ้านดอนสามัคคี ตาบลโนนเต็ง อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคง

7,499,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองสอง
หมู่ที่ 3 ถึง บ้านคลองบง หมู่ที่ 9 (สายแยกคุ้มคลองกอก – คลอง
จระเข้) ตาบลวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 14,760 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

7,679,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองทุเรียน
หมู่ที่ 6 (สายข้างสานักสงฆ์ – ทช.นม. 3139) ตาบลวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

5,180,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศิลางาม
หมู่ที่ 17 ถึง บ้านบุตะโก หมู่ที่ 10 (สายแยก ทช.นม.3139 –
หลังที่ว่าการอาเภอวังน้าเขียว) ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,810 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 10,860 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

7,039,000

หน้า ๓๓

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดินอุดม
หมู่ที่ 18 ถึง บ้านคลองบง หมู่ที่ 9 (สายข้างสวนสุชาดา)
ตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

12,487,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
สายบ้านโป่งค่าง หมู่ที่ 11 ตาบลระเริง อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล
(para capeseal)กว้าง 6 เมตร ยาว 2,030 เมตร และชั้นพื้นทาง
แบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (para soil
cement) หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,180 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

7,693,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
สายบ้านคลองหินร่อง หมู่ที่ 3 – บ้านวังสับปะรด หมู่ที่ 13
ตาบลระเริง อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล
(para capeseal) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,353 เมตร และชั้นพื้นทาง
แบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (para soil
cement) หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,118 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

5,158,000

หน้า ๓๔

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
สายบ้านหนองกระจง หมู่ที่ 10 ตาบลระเริง อาเภอวังน้าเขียว บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล
(para capeseal) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,330 เมตร และชั้นพื้นทาง
แบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (para soil
cement) หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,980
ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

8,773,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านยุบอีปนู หมู่ที่ 4 บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลวังหมี อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร
ความยาว 2,700 เมตร หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 16,200 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

9,200,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 6 บ้านยุบอีปนู หมู่ที่ 4 ตาบลวังหมี อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร
ความยาว 2,700 เมตร หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

9,200,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกระท่อมเทียมจันทร์
บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ความยาว 1,580 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,900 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

4,049,000

หน้า ๓๕

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าสัก บ้านไทยพัฒนา
หมู่ที่ 11 ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 575 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

2,034,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลวังน้าเขียว –
ทางขึน้ ศูนย์ผู้สูงอายุ บ้านปฏิรูป หมู่ที่ 3 ตาบลไทยสามัคคี
อาเภอวังน้าเขียว
- กิจกรรมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังน้าเขียว

3,750,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2
ชุมชนหนองหญ้าขาว (สายบ้านนายเฉลิม มณีโชติ - เชื่อมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตาบลโนนสูง) ตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนสูง

1,383,000

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนสูง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

3,120,900

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถัว่ -ชุมชนหนองหญ้าขาว
หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 2ตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2
(สระแก้ว - เชื่อมตาบลตะโก) ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

2

แผนงานที่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2
(สระแก้ว - หนองเครือชุด) ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

500,000

2

แผนงานที่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3
(ป่าโคกหนองแวง) ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

500,000

หน้า ๓๖

500,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนทอง หมู่ที่ 3
(ฝายประชาอาสา) ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

400,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 7
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะไก้ หมู่ที่ 8
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 9
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 10
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 12
(นานายทม วรรณทะมาศ) ตาบลเมืองพลับพลา
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

500,000

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 12
(นานายวาน นักพรานบุญ) ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

500,000

2

แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 1

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง
อาเภอประทาย

4,129,000

2

ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนบ้านสรศักดิ์ - บ้านสายทอง
ตาบลหลุ่งตะเคียน อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองอ้อ
ตาบลดอนมัน - บ้านหนองเรือ ตาบลตลาดไทร อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๓๗

400,000
500,000
500,000
500,000
400,000

3,000,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหัวสระพาน
ตาบลโนนเพ็ต อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมสะพาน
บ้านกุดหอยกาบ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อาเภอประทาย

3,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนอีลุ่ม ตาบลตลาดไทร
อาเภอประทาย เชื่อมบ้านหนองปรือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย นม.1017 บ้านหนองขาม หมู่ 10 ตาบลหนองพลวง อาเภอประทาย
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตบ้านหนองไม้ตาย - ถนนเพชร
ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอรกรีต บ้านโนนไม้งาม ตาบลเมืองยาง บ้านหนองมะเขือ ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

อาเภอประทาย

5,000,000

อาเภอประทาย

5,000,000

อาเภอเมืองยาง

5,000,000

อาเภอเมืองยาง

5,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช่างตาย
เชื่อมตาบลหันห้วยทราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยหลังโรงพยาบาลเทศบาล
ตาบลขุย เชื่อมเทศบาล ตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

อาเภอประทาย

3,000,000

อาเภอ
ลาทะเมนชัย

1,000,000

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชื่อมสายระหว่าง
บ้านยางน้อย หมู่ที่ 11 ตาบลเมืองยาง -บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 1
ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

1,430,000

2

แผนงานที่ 1

เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชื่อมสายระหว่างบ้านนาง
โทหมู่ที่ 8 ตาบลเมืองยาง -บ้านค่ายลิง หมู่ที่ 9 ตาบลเมืองยาง
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

4,471,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเมืองยาง –
บ้านนางออ ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

8,051,000

หน้า ๓๘

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้ายโนนตาสุด – โรงพยาบาล
หมู่ที่ 7 ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเนียน - คลองพับ
บ้านนางโท หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

6,256,000

2

แผนงานที่ 1

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ –
บ้านโนนมันแกว หมู่ที่ 12 ตาบลกระเบื้องนอก อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

6,982,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทรา
หมู่ 9– ถนนลาดยาง สายบ้านกระเบื้องนอก – อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

6,637,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนงูเหลือม หมู่ที่ 8 บ้านโนนมันแกว หมู่ที่ 12 ตาบลกระเบื้องนอก อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

9,863,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนลาดยางพารา Asphaltic Concrete เชื่อมสายระหว่าง
ตาบลเมืองยาง - ตาบลโนนอุดม (2 ช่วง, ระหว่างบ้านโนนอุดม
หมู่ที่ 1 ตาบลโนนอุดม - บ้านนางออ หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองยาง บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 1) อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

29,352,000

2

แผนงานที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 –
บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

4,320,000

หน้า ๓๙

2,504,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
2
แผนงานที่ 1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9
ตาบลละหานปลาค้าว – บ้านโนนไม้งาม ตาบลเมืองยาง
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
2,000,000

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา
ท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า
(ICD
1

แผนงานที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)

6,000,000

แผนงานที่ 2

6,000,000

๑.๑.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาการศึกษา การเรียนรูด้ ้านการ
คมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับ ผู้อยูใ่ นวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ
1

แผนงานที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรูด้ ้านการคมนาคม สร้างโอกาสและ กาลังแรงงานในด้านต่าง ๆ ได้รับ
พัฒนาฝีมือกาลังคน
การพัฒนาทักษะและความรูใ้ น
การปฏิบตั ิงาน
แผนงานที่ 3 การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ
เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
วิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์
แผนงานที่ 3 พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อการแข่งขัน
แผนงานที่ 3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ

2
3

โอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน กับการพัฒนาท่าเรือบก
(KORAT Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนาไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ
SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพื่อรองรับโลจิ
สติกส์ทางการค้า

หน้า ๔๐

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มีทกั ษะ
และความรูเ้ พิ่มขึน้ สร้างโอกาส
ทางการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

22,406,500

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

4,200,000

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

4,500,000
2,386,500

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความ
แผนงาน
ชาติ
สาคัญ
(๑๐)
(๙)
(๘)
4
แผนงานที่ 3

1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเมืองพี่เมืองน้อง
1

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
พัฒนาทักษะพื้นฐาน (Reskill) และผลิตกาลังคนเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการบิน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองพี่เมืองน้อง
แผนงานที่ 4

ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลี่ยนกับมณฑลเสฉวน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
11,320,000

2,000,000

ร้อยละความสาเร็จของความ
สานักงานจังหวัด
ร่วมมือและแลกเปลี่ยน อย่างน้อย นครราชสีมา
1 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านการค้าการลงทุน หรือด้าน
การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

2,000,000

๒. โครงการของกระทรวง กรม (ไม่มี)
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่มี)
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี)
รวมทั้งสิ้น

หน้า ๔๑

1,162,739,319

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ยกระดับการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและ
ภูมิภาค
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ

143,130,600 บาท

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับการ
ท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชือ่ มต่อภาคและ
ภูมิภาค
๑. โครงการของจังหวัดนครราชสีมา
1.1 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวและกีฬา
ชาติ ข้อ 1
ด้านการ
สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขัน
๑.๑.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

4 แผนงาน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

143,130,600
143,130,600

1. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
4. อุทยานธรณีโคราชได้รับการประกาศ
เป็นอุทยานธรณีของโลก

แผนงานที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย

65,270,200

แผนงานที่ 1 จัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์เมืองโคราช

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

30,267,000

แผนงานที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ น้าตกวังเสถียร
บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

10,000,000

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอจักราช

5,000,000

แผนงานที่ 1 ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแฝก
ตาบลสามเมือง เชื่อมบ้านหนองเชียงโข่ ตาบลกุดจอก

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสีดา

11,400,000

หน้า ๔๒

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ สายบ้านโนนเมือง – บ้านดอนโก่ย
ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงสถานที่ทอ่ งเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ถนนสายที่สาธารณะบ่อไก่แก้ว บ้านดอนโก่ย ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๑.๑.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และ
เครือข่าย

๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสีดา

4,048,400

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสีดา

4,554,800

แผนงานที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาสู่มาตรฐานสากล

5,905,000

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโคราช (Big Data
for Korat Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

5,000,000

แผนงานที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการอาสาสมัครเพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

705,000

แผนงานที่ 2 อบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่านันทนาการ
บริเวณน้าตกวะภูแก้ว บ้านวะภูแก้ว หมู่ที่ 6 ตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึน้
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมา
สู่ความเป็นเลิศ
หน้า ๔๓

200,000

29,055,000

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

4,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

แผนงานที่ 3 การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก
ปี 2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานที่ 3 Thailand Beinale Korat Route เส้นทางท่องเที่ยวเมืองศิลปะ

๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา
และเครือข่าย

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

สานักงานจังหวัด
นครราชสีมาและ
สสปน. (TCEB)
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีรายมงคล
อีสาน

10,000,000

แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

15,055,000

39,900,400

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art City)
1. เทศกาลหุ่นฟางโคราช
2. เทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2022
3. งานเทศกาล Korat Street Art 2022
4. การสร้างการรับรูแ้ ละบารุงรักษางานศิลปะเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
5. เทศกาลสีน้าโลก
6. การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ
Korat Art City

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

12,149,500

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ
(Korat culture tourism)
1. ถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)
2. เทศกาลไหว้พระนอน
3. มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
4. การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

6,579,500

หน้า ๔๔

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว “งานตรุษจีน โคราช”

แผนงานที่ 4 เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช

แผนงานที่ 4 เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจาปีงบประมาณ 2565

แผนงานที่ 4 กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว “ไบค์ออนทัวร์
นครราชสีมา”
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงานที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานที่ 4 แข่งขันเรือมังกรนานาชาตินครราชสีมา ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2565

แผนงานที่ 4 เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครัง้ ที่ 2

หน้า ๔๕

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา
เทศบาลตาบลหัว
ทะเล
การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ภาค 3
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
4,000,000

2,000,000

1,500,000

3,500,000

490,000

500,000

1,500,000
1,681,400

4,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการจัดงานสงกรานต์ประเพณี อาเภอพิมาย

๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการ
อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
ที่ทาการปกครอง
อาเภอพิมาย

แผนงานที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย
แผนงานที่ 1 พัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่มาตรฐานจีโอพาร์คยูเนสโก

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ชุมชน บริเวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้าสวนผัก ตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ชุมชน บริเวณที่
สาธารณะลาตลาด บ้านตาแย หมู่ 3 ตาบลกระเบื้องใหญ่
อาเภอพิมาย
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์พื้นที่อ่างหนองสรวง
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทศั น์บริเวณ
บึงหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๔๖

2,000,000

3,000,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕)
2.๑ โครงการของกระทรวงมหาดไทย
2.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์ชุมชน บริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติ 70 ไร่ อาเภอบัวใหญ่

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

3,000,000
966,375,000
552,000,000
552,000,000
45,000,000

25,000,000

25,000,000

27,000,000

250,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทศั น์ บริเวณ
วัดพระนอน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทศั น์ บริเวณ
วัดพระนารายณ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บงึ โลจรัส หมู่ 12 ตาบลแก้งสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

2.2 โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2.2.1 โครงการของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โครงการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
2.3 โครงการของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการก่อสร้างมณฑปหลวงพ่อศรีพทิ กั ษ์ชน
วัดอุทยั มัคคาราม ตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา

2.4 โครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โคราช สปอร์ต ซิตี้ (Korat Sport City)
- สร้างเครือข่ายโคราช สปอร์ต ซิตี้ (Korat Sport City)
ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- เพิ่มศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
- เสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา
- จัดตั้งโคราช สปอร์ต ซิตี้ (Korat Sport City)
หน้า ๔๗

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
70,000,000

50,000,000

60,000,000

74,375,000
74,375,000
74,375,000
30,000,000
30,000,000

310,000,000
60,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

80,000,000

สร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

20,000,000

การแข่งขันวอลเล่ย์บอลสโมสรระหว่างประเทศ

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

50,000,000

การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

50,000,000

หน้า ๔๘

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ยุทธศาสตร์
ความ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ชาติ
สาคัญ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
เพิ่มศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสิน จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา/การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
50,000,000

338,000,000

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
3.๑ โครงการโคราชสปอร์ตซิตี้ (Korat Sport City)
สร้างเครือข่ายโคราช สปอร์ต ซิตี้ (Korat Sport City) ระดับ
อาเภอ ระดับตาบล และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพิ่มศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
เสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา
จัดตั้งโคราช สปอร์ต ซิตี้ (Korat Sport City)
3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา จังหวัดนครราชสีมา

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่

67,600,000
67,600,000
67,600,000
67,600,000
67,600,000

รวมทั้งสิ้น 1,447,505,600

๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี)

หน้า ๔๙

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
พัฒนานวัตกรรมการผลิต
การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ

1,227,058,845 บาท

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๑. โครงการของจังหวัดนครราชสีมา
1.1 โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food
Valley

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
นครราชสีมา

3

ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 1
ด้านการ
สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขัน

2 แผนงาน

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีในด้านเกษตร
อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป
3. จานวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
4. มูลค่าของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
5. พื้นที่ได้รับประโยชน์ทางด้านการเกษตร
จากการพัฒนาและบริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และบริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Food Valley)
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดนครราชสีมา

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนา
นวัตกรรมและเชือ่ มโยงเครือข่ายการผลิตผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมสู่สากล

1,227,058,845
1,227,058,845

300,000

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Food Valley)

5,979,470

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์จาก “ผ้าไหมโคราช”

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

อบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกันกาจัด

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรตินครราชสีมา

หน้า ๕๐

300,000

5,621,100
358,370

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)
๑.๑.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ การบริหารจัดการ
น้า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้า รวมทั้งระบบ
ผันน้า/ส่งน้า ทางและสะพานข้ามลาน้าและ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

แผนงาน : ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
933,776,956

ขุดลอกอ่างท่าหลังลาด ต.กาปัง อ.โนนไทย โดยมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.ม.

โครงการขลประทาน
นครราชสีมา

15,086,000

แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)
ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

30,000,000

สถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนาบึงสวนผัก ตาบลโนนสูง
อาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

21,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงบึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000

แก้มลิงบึงละหอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนตะหนิน
ตาบลโนนแดง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000

แก้มลิงหนองเมืองยาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองหวาบูรพา
ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนาบะอีแตน บ้านตะกุดรัง
ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

5,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บนาโกรกกระโดน บ้านขาม
ตาบลสีสุก อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

6,000,000

หน้า ๕๑

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนาห้วยหางหมา(ห้วยจับพง)
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000

แก้มลิงหนองพลวง พร้อมอาคารประกอบ บ้านสารภี ตาบลสารภี
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงหนองฝาผนัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.30 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บ้านฝาผนัง ตาบลเมืองพะไล
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

6,500,000

แก้มลิงบ้านทุ่งกระโดน พร้อมอาคารประกอบ ตาบลสีมุม
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งนาและ
บารุงรักษาลาตะคอง

1,500,000

แก้มลิงบ้านดอนเปล้า พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนเปล้า
ตาบลบ้านเหลื่อม อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ระบบระบายนาท้ายอ่างเก็บนาห้วยหิน ตาบลโนนสมบูรณ์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาปริมาตรดิน 0.037 ล้าน ลบ.ม.
ซ่อมแซมประตูระบายนาในเขตลุ่มนาลาเชียงไกร (ตอนล่าง)
บ้านโนนหินขาว ตาบลค้างพลู อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3)
ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงหนองโพธิ์ บ้านคลองยาง ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลหนองมะนาว
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนาห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ
เพื่อช่วยเหลือประปาบ้านหมัน ระยะที่ 2 ตาบลหนองมะนาว
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000

หน้า ๕๒

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

8,000,000

1,500,000
2,200,000
24,800,000
3,500,000
10,000,000
22,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักนาอ่างเก็บนาห้วยซับประดู่
บ้านมอจะบก ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงส้งลี พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองกก ตาบลตลาดไทร
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ระบบระบายนาลาเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 เป็นช่วง ๆ
พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.5 กิโลเมตร ตาบลโนนชมพู
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000

แก้มลิงบ้านกุดพุดซา พร้อมอาคารประกอบ ตาบลหนองบัวละคร
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ระบบระบายนาลาห้วยยางบ้านมะค่า พร้อมอาคารประกอบ
บ้านมะค่า ตาบลโพนทอง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ระบบระบายนาลาห้วยหวาย พร้อมอาคารประกอบ
บ้านหนองบัวสะอาด ตาบลหนองบัวสะอาด อาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000

แก้มลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองตาดใหญ่
ตาบลหนองตาดใหญ่ อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนาลาเชียงไกร ตอนบน บ้านสระพัง
ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนาบึงถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลดอนหวาย อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนาห้วยบ้านยาง พร้อมอาคารประกอบ
บ้านหนองรังกา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

9,500,000

เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนาห้วยปราสาทใหญ่
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลห้วยบง อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

หน้า ๕๓

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

5,000,000
15,000,000

8,000,000
30,000,000

25,000,000
10,000,000
20,000,000

10,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

แก้มลิงบ้านหนองงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ
บ้านหนองงูเหลือม ตาบลโนนแดง อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

24,000,000

แก้มลิงบ้านปรางค์ พร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้านปราง
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงคลองมูก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแวง
ตาบลหนองค่าย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงละเลิงบ่อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านทุ่งมน ตาบลหนองค่าย
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว
ตาบลท่าลาด อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงหนองมโนรมณ์ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองมโนรมย์
ตาบลทองหลาง อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงบ้านโนนน้อย พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนยอ
ตาบลโนนยอ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงบ้านหนองแดง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแดง
ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงบ้านตลิ่งชัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.096 ล้าน ลบ.ม. ตาบลจระเข้หนิ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

12,000,000

แก้มลิงละเลิงเสว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนแร้ง ตาบลกุดจอก
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000

แก้มลิงบ้านถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.15 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บ้านถนนหัก ตาบลสีดา อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000

หน้า ๕๔

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

12,000,000
12,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนเมือง ตาบลสีดา อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

10,000,000

แก้มลิงวังขอนสัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.35 ล้าน ลูกบาศก์เมตร บ้านฝาผนัง ตาบลเมืองพะไล
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

20,000,000

ระบบเก็บกักนาลาห้วยเสว พร้อมอาคารประกอบ บ้านตาลาด
ตาบลโนนประดู่ อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงละลมกราน พร้อมอาคารประกอบ บ้านยาง ตาบลชุมพวง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงบ้านโตนด พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโตนด อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงหนองตะโก พร้อมอาคารประกอบ ตาบลสาโรง
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000

สะพานบ้านซาด ตาบลหลุ่มข้าว อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

15,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บนาหนองบัวน้อย พร้อมระบบระบายนา
และอาคารประกอบบ้านหนองสรวงพัฒนา ตาบลหนองสรวง
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

8,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บนาหนองสรวง พร้อมระบบระบายนาและ
อาคารประกอบ บ้านหนองสรวง ตาบลหนองสรวง
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

25,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บนาหนองบัวใหญ่ พร้อมระบบระบายนา
และอาคารประกอบ บ้านหนองสรวงพัฒนา ตาบลหนองสรวง
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๕๕

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

10,000,000
3,000,000
20,000,000

15,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกสระประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตาบลบัวใหญ่
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

11,000,000

ระบบระบายนาคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างฝายนาล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)
คลองอีสานเขียว บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16
ตาบลโคกกระเบือง อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
ที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านเหลื่อม

54,700,000

ก่อสร้างฝายนาล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหูช้าง)
ลาห้วยม่วง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ตาบลโคกกระเบือง
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านเหลื่อม

335,000

ก่อสร้างฝายนาล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหูช้าง)
คลองอีสานเขียว บ้านหนองปรือโปร่ง หมู่ที่ 7
ตาบลโคกกระเบือง อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านเหลื่อม

471,000

ก่อสร้างฝายนาล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)
ลาห้วยม่วง บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลโคกกระเบือง
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านเหลื่อม

1,485,000

ก่อสร้างฝายนาล้นตอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)
บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบลโคกกระเบือง
อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านเหลื่อม

590,000

ขุดลอกตะกุดมะเริง (แก้มลิง) หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์
ตาบลธารละหลอด อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอพิมาย

2,018,000

ขุดลอกลาละหลอดหลังฝายท่าจิบ (แก้มลิง) หมู่ 4 บ้านหัวทานบ
และหมู่ 15 บ้านตลาดเจียบ ตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอพิมาย

3,018,000

หน้า ๕๖

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

1,234,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกคลองบ้านวังม่วงสระพักนาเพื่อผลิตประปา บ้านวังม่วง
ตาบลธารละหลอด อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านสัมฤทธิ์
ตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกอ่างดอนผ้าขาวม้า บ้านประชาสันต์ หมู่ที่ 10 ตาบลเสิงสาง
อาเภอเสิงสาง ขนาดปากกว้าง 250 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลี่ย
4.00 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุด 238,000 ลบ.ม.

ที่ทาการปกครอง
อาเภอพิมาย
ที่ทาการปกครอง
อาเภอพิมาย
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

2,001,000

ขุดลอกสระเก็บนา บ้านลาไซกง หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านราษฎร์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

1,427,000

ขุดลอกสระเก็บนา บ้านราษฎร์พฒ
ั นา หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านราษฎร์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

721,900

ขุดลอกสระเก็บนา บ้านรุง่ เรืองพัฒนา หมู่ที่ 8 ตาบลเสิงสาง
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

2,700,000

ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งนา บ้านทรัพย์อุดม หมูที่ 12 ตาบลเสิงสาง
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเสิงสาง

1,000,000

ขุดลอกคลองยายเลา ม.4 บ้านทุ้งสะแบง ตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

8,589,000

500,000

ขุดลอกคลองมาบพลวง หมู่6 ตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกลาห้วยคลองมือง (จักราช) อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสูงเนิน
ที่ทาการปกครอง
อาเภอจักราช

ขุดลอกสระนาบ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอจักราช

หน้า ๕๗

3,612,900

500,000
3,246,000
4,973,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
ขุดลอกบึงปรือแวง ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกหนองกระโดด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง

ขุดลอกหนองเหวใหญ่ บ้านทับรัก หมู่ที่ 5 ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดขยายสระหนองไผ่ บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกอ่างเก็บนาหนองเมืองยาง บ้านหนองหว้าบูรพา หมู่ที่ 20
ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกห้วยตลาดไทร บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 1 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกห้วยบุตาหนู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง

321,000

ขุดลอกห้วยโศกกลอย บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 3 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง

482,000

ขุดลอกห้วยตาจง บ้านตาจง หมู่ที่ 5 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกห้วยหนองตาด บ้านหนองตาด หมู่ที่ 8
ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกห้วยบัว บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง

489,000

ขุดลอกห้วยกลาง บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง

485,000

หน้า ๕๘

20,121,756

500,000

499,000
500,000
478,000
482,000

328,000
485,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกห้วยหวาย บ้านตูมหวาน หมู่ที่ 10 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกห้วยนาป่า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกห้วยตาจง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกห้วยตาจง บ้านบูรพา หมู่ที่ 15 ตาบลตลาดไทร
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกลาห้วยกลาง บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 ตาบลโนนตูม
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกลาห้วยหลุ่งไม้พาด บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 ตาบลโนนตูม
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกลาห้วย จากถนนลาดยางขึนไปนา นายบุญถม ลีสม
บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตาบลโนนตูม อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง

482,000

ขุดลอกลาห้วยน้อย บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 10
ตาบลโนนตูม อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง

500,000

ขุดลอกลาห้วยกลางตอนล่างไปบ้านหนองลุมปุ๊ก บ้านหนองลุมปุ๊ก
หมู่ที่ 11 ตาบลโนนตูม อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกสระนาสาธารณประโยชน์ หมู่ 13 บ้านหัวสะพาน
ตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกตะกุดตาพัน บ้านขีตุ่น หมู่ 1 ตาบลท่าจะหลุ่ง
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกคลองนาลุง บ้านขึนตุ่น หมู่ 1,2 บ้านสาโรง หมู่ 5
บ้านใหม่นานิยม หมู่ 7 ตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกคอง
อาเภอชุมพวง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโชคชัย
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโชคชัย
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโชคชัย

500,000

หน้า ๕๙

444,000
485,000
465,000
500,000
500,000
500,000

3,737,000
1,937,000
2,994,600

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกสระนาสาธารณะประโยชน์ หนองกระทุ่ม) บ้านหนองเสา
เดียว หมู่ 7 ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกคลองตามู บ้านโนนแดง หมู่ 16 ตาบลพลับพลา อาเภอโชค
ชัย
จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกลาสาลาย จากทานบหลัง 5 ไปทานบหลัง 2 ตาบลพลับพลา
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโชคชัย
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโชคชัย

1,952,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโชคชัย

3,909,000

ขุดลอกสระนาประปา บ้านท่าตะเคียน หมู่ 13 ตาบลพลับพลา
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโชคชัย

2,500,000

ก่อสร้างฝายนาล้น บ้านนาโตน หมู่ที่ 9 ตาบลบึงปรือ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

4,000,000

ขุดลอกสระหลวงพ่องาม หมู่ที่ 6 บ้านสะพานเลียบ
ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้างเดิม
60.00 เมตร ระยะทางรวม 70.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร
กว้างใหม่ 85.00 เมตร ระยะทางรวม 70.00 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย
3.00 เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,717.91 ลบ.ม.

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

945,000

ก่อสร้างฝายนาล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะพานเลียบ หมู่ที่ 6
ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
สันฝายกว้าง 10 เมตร ยาว 65 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,815 ตารางเมตร

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

2,500,000

ขุดลอกแก้มลิงหนองตะกร้า บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกกว้าง 130.00 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 46,608 ลบ.ม.

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

1,989,000

หน้า ๖๐

2,532,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกอ่างเก็บนาคลองมะซาง หมู่ที่ 12 บ้านน้อยหนองแวง
ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง
107.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 52,131.00 ลบ.ม.

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

2,513,000

ขุดลอกอ่างเก็บนา หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน ตาบลหนองแวง
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 178.00 เมตร
ยาว 229.00 ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า
193,885.00 ลบ.ม.

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

9,338,000

ขุดลอกคลองห้วยตะวันตก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยนาเค็ม ปริมาณงาน
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,750 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยนาเค็ม
ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

651,000

ขุดลอกห้วยนาใหม่ บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตาบลดอนยาวใหญ่
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

500,000

ขุดลอกลาห้วยหินเงิม (หมู่ที่ ๕) ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

500,000

ขุดลอกห้วยท่าแร่ (หมู่ที่ ๗) ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

500,000

ขุดลอกคลองหนองแสง บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตาบลดอนยาวใหญ่
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

589,000

ขุดลอกคลองลาห้วยเจีย๊ บ บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตาบลดอนยาวใหญ่
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

3,058,000

ขุดขยายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๘ ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

500,000

หน้า ๖๑

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระหนองซาเลือด บ้านโนนไพรวัลย์
หมู่ที่ ๔ ตาบลโนนตาเถร อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง

500,000

ขุดลอกสระป่าช้าบ้านโกรก (ส่วนที่เหลือ) บ้านโกรก หมู่ที่ ๓
ตาบลโนนตาเถร อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้าฝายนาล้นจานวน ๓ จุด (หนองกรด) ตาบลโนนตาเถร
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกสระศาลปู่ตา บ้านหนองหญ้าขาว ตาบลสาพะเนียง
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกหนองตาแก้ว ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกบึงชีวึก อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอโนนแดง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอขามสะแกแสง

500,000

ขุดลอกคลองลุงไทร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตาบลหนองตะไก้
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

3,217,000

ขุดลอกอ่างเก็บนาซับผึง บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 3
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกคลองส่งนาสายคลองเมือง บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ 7
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกคลองเมืองส่งนาพร้อมทานบกันนาสายใต้อ่างเก็บนา
หนองละะหอก บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 5 อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก

1,524,000

ขุดลอกอ่างเก็บนาหนองสนวน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์
ตาบลหนองตะไก้ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกอ่างเก็บนาบ้านโคกซาง หมู่ที่ 3 ตาบลตะโก
อาเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองบุญมาก
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

หน้า ๖๒

957,200
1,785,600
1,260,100
7,956,000

3,756,000
1,373,000.00

711,400.00
4,412,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกสระนาบ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

494,700

ขุดลอกสระนาบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

232,700

ขุดลอกสระนาบ้านสี่แยก หมู่ที่ 9 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

226,100

ขุดลอกสระฝายใต้ บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลทับสวาย
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตาบลทับสวาย
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

478,000

ขุดลอกสระตะแบง หมู่ที่ 6 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

499,000

ขุดลอกสระบ่อกรวด บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 ตาบลหลุ่งตะเคียน
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอห้วยแถลง

2,020,000

ขุดลอกแก้มลิงหนองสระสี่เหลี่ยม บ้านเมืองดู่ ตาบลโนนเพ็ด
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอประทาย

5,000,000

ขุดลอกแก้มลิงหนองสะแบง หมู่ 9 ตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลาทะเมนชัย

5,000,000

ขุดลอกแก้มลิง ลานางเลิง ตาบลไพล อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกหนองนางท้านทิศตะวันตก บ้านนางโท ตาบลเมืองยาง
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านโนนเพ็ด ตาบลละหานค้าว อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอลาทะเมนชัย
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองยาง

10,000,000

หน้า ๖๓

475,000

5,000,000
5,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

๑.๑.๔ กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและ
สินค้าจากสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ขุดลอกแก้มลิงเริงเฒ่าค่าย บ้านสาโรง ตาบลหนองค่าย
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอประทาย

5,000,000

ขุดลอกแก้มลิงลาสะแทด บ้านฉนวน ตาบลตลาดไทร
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
อาเภอประทาย

5,000,000

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Food Valley)

ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นครราชสีมา

100,293,600

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

3,500,000

การยกระดับและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศ
เพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มมูลค่าและแข่งขันได้
ในตลาดสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

5,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสบียงอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

การพัฒนาสินค้าเครือ่ งปั้นดินเผา (GI) สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า GI" เสริมแกร่ง
เศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์

เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อวากิวและโคเนื้อคุณภาพสูง
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่

หน้า ๖๔

5,000,000
4,700,000

4,976,000
4,352,000

15,664,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ด

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

หน้า ๖๕

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
15,410,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโค-กระบือ
การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาตะเพียนเพื่อการพาณิชย์
การบริหารจัดการดินและน้าในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มสาหรับ
การเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา
ส่งเสริมและยกระดับการผลิตโคเนื้อ (โคกลางน้า) พันธุโ์ คราชวากิว
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
๑.๑.๕ กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยูใ่ น
วัยแรงงาน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุน่
ใหม่สู่ภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน หลักวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ในยุคดิจิทลั

ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา
ประมงจังหวัด
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แผนงาน : ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Food Valley)

ออกแบบแอพลิเคชัน (application) ในการทานายการเก็บเกีย่ วและ
การตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มในการ
ตรวจสอบย้อนกลับเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลจากเกษตรสู่ผู้บริโภค
๑.๑.๖ กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่
สากล

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

หน้า ๖๖

14,960,000
9,280,000
195,400
7,256,200
10,000,000

4,900,000

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แผนงาน : ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Food Valley)

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลสู่การรับรองมาตรฐาน
การส่งออก

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

4,900,000

103,465,749

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

1,877,560

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุม์ ันสาปะหลังทนทานต่อโรคใบด่าง
มันสาปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

42,546,500

ยกระดับการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

898,120

ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนด้วยการแปรรูปผลผลิตจากมัน
สาปะหลัง

พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

6,000,000

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน

พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

1,268,800

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การ
รับรองมาตรฐาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

1,052,300

พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองย่า สู่การตลาด New Normal

พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

26,202,474

หน้า ๖๗

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอาหารสาเร็จรูป
(TMR) โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิน่ สาหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
แพะเนื้อ และแกะเนื้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

2,711,200

ขยายผลและการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานการจัดการฟาร์มแพะ
เนื้อขุนคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกในเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงแพะใน
จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

1,551,600

พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตถัว่ ลิสงร่วมกับการปลูกมัน
สาปะหลัง และการแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนภาค
การเกษตร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

9,500,000

จัดตั้งคลินิกสุขภาพพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4,907,195

การปลูกและแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร
จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

4,950,000

๑.๑.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การต่อยอดผลผลิต
ทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสู่
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อ
เข้าสู่ BCG Economy

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Food Valley)

๑.๑.8 กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และอาหารปลอดภัย

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Food Valley)
เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๖๘

-

6,665,350

เกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

2,010,310

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

๒. โครงการของกระทรวง กรม
2.1 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1.1 โครงการของกรมทรัพยากรน้าบาดาล

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

สหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา

402,640

ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย

พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

4,047,200

การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอสีคิ้ว

ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย

๑.๑.9 กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจ
เพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่นๆ

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Food Valley)
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรมและนวัตกรรม จังหวัด
มหาวิทยาลัย
นครราชสีมา
เทคโนโลยีสุรนารี
การพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต แปรรูป การตลาดเกษตรอินทรีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครบวงจร
นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการพัฒนาน้าบาดาลส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หน้า ๖๙

สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 5
(นครราชสีมา)
สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 5
(นครราชสีมา)

205,200

71,677,720
8,777,720
5,500,000
52,000,000

5,400,000
71,185,400
71,185,400
71,185,400
52,858,400

2,007,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สาคัญ
ชาติ
(๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
โครงการสารวจและพัฒนาแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค
พื้นที่หาน้ายากและเสี่ยงขาดแคลนน้า

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 โครงการจัดหาน้าดิบเพื่อผลิตน้าประปาที่โรงกรองน้าบ้านมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้าลาตะคองมายังโรงกรองน้าบ้านมะขามเฒ่า)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 5
(นครราชสีมา)
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
16,320,000

1,334,815,000
1,334,815,000

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

หน้า ๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
เสริมสร้างความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ

183,385,970 บาท

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างความ
มั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. โครงการของจังหวัดนครราชสีมา
1.1 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ย ทุก
ช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

4

ยุทธศาสตร์
ชาติ ข้อ 4
ยุทธศาสตร์
ชาติด้าน
การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

8 แผนงาน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน (%)
2. สัมประสิทธิก์ ารกระจายรายได้ (Gini
Coefficient)
3 .ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรด้าน
ดิจทิ ัลได้รับความรูแ้ ละประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจทิ ัล (คน)
4. เกิดแกนนาการพัฒนาครูก้ สิกรรม
ต้นแบบการเรียนรูห้ ลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. จานวนตาบลที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงความสาคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ (ตาบล)
6. จานวนตาบลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ
(ตาบล)

หน่วยงานหลัก :
สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัด
นครราชสีมา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธาณสุข
แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ

ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ยทุกช่วงวัยด้วย
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี

หน้า ๗๑

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)

183,385,970
183,385,970

12,187,180

ผู้สูงอายุเกิดการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัด
นครราชสีมา

866,900

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
พัฒนาศักยภาพผู้นาทางสุขภาพยุค New Normal

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

ผู้นาด้านสุขภาพมีความรูใ้ นการ
ดูแลสุขภาพวิถีใหม่เพิ่มขึน้

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
อบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ปว่ ยติดเตียง
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
การอบรวมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีวิต และการใช้เครือ่ งช็อกไฟฟ้า ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยพยาบาล
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ บรมราชชนนี
หัวใจอัตโนมัติ (AED) สาหรับประชาชนทั่วไป
ช่วยฟื้นคืนชีวิตและการใช้เครือ่ ง
ช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ ส่งเสริมและ
พัฒนาการ ศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)
457,780
1,106,700
1,670,500

มหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทพารักษ์

3,000,000

To be number one ศูนย์เทพารักษ์ เครือข่ายบริการสุขภาพศูนย์
เทพารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุและ
แรงงานคนพิการ
เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่คนหางาน
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเพิ่มขึน้ เป็น 50 : 50
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบ Korat Model (Dual VET
System : Korat Model) ปีการศึกษา 2565
หน้า ๗๒

85,300
119,907,900

สานักงานแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา

200,000
700,000
3,831,900

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเข้าถึงพหุปญ
ั ญาและทักษะในสตวรรษที่ 21
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต สู่การพัฒนาโคราชอย่างยัง่ ยืน
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคง
ในยุค Thailang 4.0
ทักษะการเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

ยกระดับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดนครรชสีมา
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคม
ในจังหวัดนครราชสีมา
๑.๑.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน5
ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ย่าโมโมเดล การพัฒนาท้องถิน่ ตามภูมิสังคม

หน้า ๗๓

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)
17,000,000

49,900,000

26,889,100

519,400

4,611,400

4,000,000
10,800,000
1,456,100
3,380,080

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

3,380,080

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)
๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

๑.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การสร้างความรู้
ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผย
แผ่/การเทิดทูนและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)
1,180,000

ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชนแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ 2565

สานักงานยุติธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

487,000

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสาคัญเร่งด่วนและการถูก
ละเมิดสิทธิด้านกฎหมายของประชาชนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 2565

สานักงานยุติธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

693,000

แผนงานที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บา้ นล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

6,950,000

ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

6,000,000

สร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตาบล
บัลลังก์
อาเภอโนนไทย

950,000

แผนงานที่ 6 : สร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้รับรูร้ ับทราบ
แผนงานที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือ
นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัด
แผนงานที่ 10 : ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถาบันหลักของชาติจังหวัด
นครราชสีมา ประจาปี 2565
หน้า ๗๔

5,053,200

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

3,000,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

๑.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และการเรียนรูห้ ลักการทรงงาน

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)

เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และ เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ ความมั่นคง
ของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300

อบรมเยาวชน สร้างความตระหนักรูใ้ นสถาบันหลักของชาติ

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300

อบรมผู้นา สร้างความตระหนักรู้ ในสถาบันหลักของชาติ

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300

ปกป้องสถาบันและวันสาคัญของชาติ

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

13,300

แผนงานที่ 7 : ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และการเรียนรูห้ ลักการทรงงาน

หน้า ๗๕

5,733,840

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

๑.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างระบบ
เครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)

การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ขยายผลตาม
แนวพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
นครราชสีมา

สานักงานจังหวัด
นครราชสีมา

3,300,000

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

136,640

จัดตั้งศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

ทต.บัลลังก์
อาเภอโนนไทย
พัฒนาชุมชนอาเภอ
พิมาย

300,000

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่ 8 : สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
อาสามัครตารวจชุมชน

๑.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการ
ป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด และ
การสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความ
ปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

2,407,200
ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

แผนงานที่ 11 : จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด
แผนงานที่ 12 : สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง

ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๗๖

1,997,200

2,407,200

13,289,420

ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

3,569,940

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)

โรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา)

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
นครราชสีมา

450,000

พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,995,200

จัดซื้อน้ายาตรวจปัสสาวะสนับสนุน ศป.ปส.อ. และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บา้ นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

3,856,900

สร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕
รัว้ ล้อมภัย

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา
กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายใน จังหวัด
นครราชสีมา

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

๑.1.10 กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

แผนงานที่ 10 : ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แผนงานที่ 12 : สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
แผนงานที่ 13 : ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจาปี 2565
หน้า ๗๗

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครรชสีมา

377,400

39,980

13,297,150

3,000,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

759,650

ปฏิบตั ิการปิดล้อมตรวจค้น และจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด /ช่วง
เทศกาลสาคัญ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

2,527,500

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา

1,488,000

1 ตาบล 1 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ นต้นแบบ เพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อ
สนับสนุนภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครราชสีมา
เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บา้ น
๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕)
2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย
2.1.1 โครงการของกรมการปกครอง
โครงการส่งเสริมอาเภอคุณธรรม

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
นครราชสีมา

2.1.2 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงความปลอดภัยถนนจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตาบลบัวใหญ่
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๗๘

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

2,890,000
632,000

157,100,000
157,100,000
100,000
100,000

157,000,000
7,000,000

ประเด็นการพัฒนา (๒) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๓)

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ชาติ
สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ
(บาท) (๑๔)

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทศั น์บริเวณเลียบ
ทางรถไฟบ้านหัวทะเลบ้านพะไล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

35,000,000

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทศั น์บริเวณบ้านตะคุ
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

25,000,000

โครงการประบปรุงภูมิทศั น์และสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณสถานี
รถไฟฟ้าความเร็วสูง (สถานีจิระ) และรถไฟฟ้ารางคู่ เชื่อมจากชุมชน
เขตเมืองผ่านชุมชนหัวทะเล พะไลไปยังมะเริง พะเนา อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา

90,000,000

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไมมี)
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี)
รวมทั้งสิ้น

หน้า ๗๙

340,485,970

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและ
ยั่งยืน
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ

67,081,900 บาท

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม สาคัญ
ชาติ
จังหวัด (๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
๑. โครงการของจังหวัดนครราชสีมา
1.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ การอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่

5

5

7 แผนงาน

๑. จานวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
2. ลาน้า คู คลอง สาธารณะ ได้รับการ
ส่งเสริม ฟื้นฟู
3. มีปริมาณน้าต้นทุนในเขตชลประทาน
เพิ่มขึ้น
4.พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริเพิ่มขึ้น
5. มีระบบป้องกันน้าท่วม หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อลดการพังทลาย เพิ่มขึ้น

หน่วยงานหลัก :
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่

67,081,900
67,081,900

6,709,900

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
บริหารจัดการพื้นที่อุทยานธรณีโคราชให้เกิดความยัง่ ยืน

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000

ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

5,000,000

หน้า ๘๐

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม สาคัญ
ชาติ
จังหวัด (๓)
(๙)
(๘)

๑.๑.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหาร
จัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง
รัชกาลที่ 10
รากฐานการเรียนรูร้ ุกขกรน้อย (ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถี
พอเพียง) สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครราชสีมา
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8

209,900

500,000
57,682,000

ก่อสร้างอาคารบังคับน้าตะกุดใหญ่ ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย

๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหาร
จัดการขยะ

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา
ลาพระเพลิง
ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ตาบลงิว้ อาเภอปักธงชัย
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา
ลาพระเพลิง
ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่ง ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา
ลาพระเพลิง
ก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านป่าโจด ตาบลสุขเกษม อาเภอปักธงชัย
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา
ลาพระเพลิง
ก่อสร้างอาคารบังคับน้าลาชอ ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา
ลาพระเพลิง
แผนงานที่ 3 เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทกุ ภาคส่วนร่วมสานึกรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

หน้า ๘๑

12,500,000

512,000

17,270,000

25,000,000

2,400,000
-

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม สาคัญ
ชาติ
จังหวัด (๓)
(๙)
(๘)
๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงค์
ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด
๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การมีส่วนร่วม
ในการจัดการ น้าเสีย และส่งเสริม
พัฒนา ฟื้นฟู ลาน้า คูคลอง สาธารณะ

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

1,390,000

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานที่ 6 ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลและยัง่ ยืนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕)
2.1 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1.1 โครงการของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการประสานความร่วมมือในการกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
หน้า ๘๒

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
-

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลาน้า คู คลองสาธารณะ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ลาน้าลาตะคอง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑.๑.6 กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการ
เรียนรูใ้ นการรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยัง่ ยืน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

1,390,000

1,300,000

1,300,000

4,360,562,067
683,562,067
362,067
362,067

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม สาคัญ
ชาติ
จังหวัด (๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

2.1.2 โครงการของกรมทรัพยากรน้า

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
683,200,000
45,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบึงสาโรง (ช่วง2) ตาบลบึงสาโรง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงถนนหักใหญ่ บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบลกุดพิมาน
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแอกพร้อมระบบกระจายน้าและระบบอ่างพวง 3 ตาบล
ตาบลทองหลาง ,หนองเยือง,หนองค่าย อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,
ประทาย จังหวัดบุรีรัมย์,นครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงบึงแท่นพร้อมระบบกระจายน้าสนับสนุนนา
แปลงใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอ่างพวง ต.สาพะเนียง,วังหิน
อ.โนนแดง ต.นางรา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงบึงแท่นพร้อมระบบกระจายน้าสนับสนุนนา
แปลงใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอ่างพวง ตาบลลาพะเนียง,วังหิน
,นางรา อาเภอโนนแดง,ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลลามูล
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการศึกษาความเหมาะสม (IEE) และสารวจออกแบบลุ่มน้าลา
สะแทด อาเภอโนนแดง,บัวใหญ่,สีดา จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเก็บน้าบุมะค่า บ้านบุมะค่า
ตาบลมาบตะโกเอน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าบ้านใหม่เจริญธรรม
บ้านใหม่เจริญธรรม ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

50,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้าเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองบัวแดง,สมบัติ
เจริญ หมู่ที่ 6,14 ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงพระ ตาบลท่าลาด
ขาว อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

20,000,000

หน้า ๘๓

50,000,000

15,000,000
30,000,000
20,000,000

35,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม สาคัญ
ชาติ
จังหวัด (๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)

ก่อสร้างระบบกระจายน้าสระเก็บน้าเพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ทัณฑสถาน
เกษตรอุตสาหกรรมเข้าพริก ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

32,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกวังวน หมู่ที่
4 ตาบลหนองยาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงสาโรง ตาบลบึง
สาโรง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแก
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

35,000,000

ก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสามแคว หมู่ที่
4 ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดง บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองพลวง
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
อนุรักษ์ฟื้นฟูบ้านมะเริง หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
อนุรักษ์ฟื้นฟูบ่อน้าทิพย์พร้อมระบบกระจายน้า หมู่ที่ 1,18,19,20
ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้าสู่
แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
(อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่ ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

17,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้าขุ่นพร้อมระบบกระจายน้าตาบลสีสุก,บึงสาโรง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

50,000,000

อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้าวังแหว่ บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 8
ตาบลหนองกราด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 5

10,000,000

หน้า ๘๔

32,000,000
32,000,000

3,200,000
20,000,000
20,000,000
17,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม สาคัญ
ชาติ
จังหวัด (๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)

2.2 โครงการของกระทรวงมหาดไทย
2.2.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
3,677,000,000
3,677,000,000
40,000,000

เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมลาน้ามูล บ้านท่าหลวง หมู่ 2 ตาบลท่าหลวง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 700 ม.
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมลาน้ามูล บ้านขามกลาง หมู่ 8 ตาบลท่าหลวง
อาเภอพิมาย (ฝั่งซ้าย) จังหวัดนครรราชสีมา ความยาว 500 ม.
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมลาน้ามูล บ้านขามกลาง หมู่ 8 ตาบลท่าหลวง
อาเภอพิมาย (ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 500 ม.
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมลาน้ามูล บ้านจารย์ตารา หมู่ 5 - บ้านหนองบัว
หมู่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 1,200 ม.
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองจระเข้หนิ ตาบลจระเข้หนิ อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 700 ม.
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองบริบรู ณ์ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมืองนครราชสีมา ความยาว 1,000 ม.
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าชี บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 อาเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 700 ม.

สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมลาตะคองเก่า บ้านหัวถนน บ้านข่อยงาม
บ้านท่ากระสังข์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าชี พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์ บ้านฤทธิร์ ักษา
หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านแก่งโก หมู่ที่ ๓ ตาบลแก้งสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าจักราช (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) บริเวณบ้าน
ประตูชัย หมู่ ๑๔ ตาบลพิมาย - ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ามูล (ระยะที่ ๒) บริเวณวัดบ้านด่านเกวียน
หมู่ 1 ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

55,000,000

สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

35,000,000

สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

40,000,000

หน้า ๘๕

29,000,000
29,000,000
80,000,000
49,000,000
70,000,000
50,000,000

60,000,000

ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ความ ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม สาคัญ
ชาติ
จังหวัด (๓)
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)
ปรับปรุงระบบระบายน้าพื้นที่ชุมชน เทศบาลตาบลด่านขุนทด
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนาพื้นที่ลาตะคอง (บริเวณเทศบาลนครนครราชสีมา)
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (บึงหัวทะเล) ระยะที่ 2
จังหวัดนครราชสีมา
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าชี บ้านแก่งขาม หมู่ 9 ตาบลแก้งสนามนาง
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วยดาเนินงาน
(๑๓)
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)
(๑๔)
20,000,000
2,960,000,000
100,000,000
60,000,000

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่มี)
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ไม่มี)
รวมทั้งสิ้น 4,427,643,967

หน้า ๘๖

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART
City/ MICE City/ Art City /
Safe City)
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ

13,100,000 บาท

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๓) สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วย
งบประมาณ (บาท)
ดาเนินงาน (๑๓)
(๑๔)

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art
City / Safe City)
๑. โครงการของจังหวัดนครราชสีมา
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
โครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และกาลังคนทุกภาคส่วน

๑.1.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กาลังคนทั้ง
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และสถาบันการศึกษา

6

1

แผนงานที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหาร
จัดการภาครัฐ และกาลังคนทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

6

1

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และกาลังคนทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาสถาบันเครือข่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา สถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเครือข่าย MICE City and
Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
(Logistics and Transportation) และสถาบันเพื่อการท่องเที่ยว

หน้า ๘๗

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน
3. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ
4. ระดับความสาเร็จการเป็นเมืองแห่งไมซ์
(MICE City)

หน่วยงานหลัก :
สานักงานจังหวัด
นครราชสีมา
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

13,100,000
13,100,000

2,100,000

สานักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๓) สาคัญ
(๙)
(๘)

๑.1.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้าง
องค์กรทุกภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง
ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ
(SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City)
เมืองแห่งศิลปะ (Art City)
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ของจังหวัดนครราชสีมา
ประจาปี 2565
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และกาลังคนทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

สานักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา

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

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน Smart City

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง การบริหารจัดการภาครัฐ และ
กาลังคนทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การตรวจติดตามและ
การประเมินผลการดาเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัด
นครราชสีมา

หน้า ๘๘

100,000

9,000,000

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (Prototype
Development of MICE service platform based on Big Data
of Nakhon Ratchasima Province)
๑.1.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

หน่วย
งบประมาณ (บาท)
ดาเนินงาน (๑๓)
(๑๔)

5,000,000

3,500,000
500,000

2,000,000

ส่วนราชการ หน่วยงาน และ
เครือข่ายในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

สานักงาน
จังหวัด
นครราชสีมา

2,000,000

ลาดับ
ความ ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (๒) /
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๓) สาคัญ
(๙)
(๘)

แผนงาน
(๑๐)

กิจกรรมย่อย
(๑๑)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(๑๒)

หน่วย
งบประมาณ (บาท)
ดาเนินงาน (๑๓)
(๑๔)
1,262,000,000
1,262,000,000

๒. โครงการของกระทรวง กรม (๕)
๒.๑ โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒.๑.๑ โครงการของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1,262,000,000

ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 การเตรียมความพร้อมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นศูนย์
ประชุมและจัดนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัย
1,262,000,000
เทคโนโลยีสุรนารี

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

หน้า ๘๙

แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ที่

กิจกรรม

1 การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับ
ภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรตา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4 การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดซึ่งเป็นการดาเนินการตาม
มาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามแผน
7 การติดตามประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

หน้า ๙๐

ประมาณการ
งบประมาณการ
(บาท)
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000
10,000,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
ของโครงการ และแบบฟอร์ม
รายละเอียดจาแนกงบรายจ่าย
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 1

ชือ่ โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)
วงเงิน

1,132,332,819 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่ง
อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
หน่วยดาเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนราชการ และอาเภอที่เกีย่ วข้อง
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 242057
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด หรืออืน่ ๆ )
วิสัยทัศน์ประเทศ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ” ในด้านความมัง่ คัง่ กาหนดให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง และเกิดความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบายรัฐบาล
ข้อ 4 ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในอาเซียน ข้อ 9 เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ข้อ 10 การพัฒนาการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์
การวิจัย และนวัตกรรมใหม่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัยได้อย่างยัง่ ยืน แผนพัฒนาพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ หลุดพ้นความยากจนสูเ่ ป้าหมายการพึ่งตนเอง แผนพัฒนา
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบ
วงจร ในการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึน้ และการมุง่ ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ ยืน
จังหวัดนครราชสีมา กาหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค นวัตกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง ” ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยงต่อ
โครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคม การบริหารจัดการการขนส่ง และโลจิสติกส์ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน และ
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อย่างทั่วถึง
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมา กาหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่าย
คมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง ” ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 6 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยงต่อโครงข่ายคมนาคม
แห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดดังกล่าวข้างต้น
จาเป็นต้องมีจัดทาโครงการนี้ เพื่อขับเคลือ่ นให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการ เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนราชการ 258 หน่วย 1.1) ส่วนกลางในภูมภิ าค 196 หน่วย
1.2) ส่วนภูมภิ าค
35 หน่วย
1.3) รัฐวิสาหกิจ
27 หน่วย
2) หน่วยงานอิสระ 26 หน่วย
หน้า ๙๑

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 334 องค์กร
3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
3.2) องค์การบริหารส่วนตาบล
243 แห่ง
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ตาบล 85 แห่ง) 90 แห่ง
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้จังหวัด
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคม การขนส่งกระจายสินค้า และพัฒนาการเชือ่ มต่อกับการเดินทางต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชือ่ มโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชือ่ มกับภาคและภูมภิ าค
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการเดิม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
ดาเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี (เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคม จานวน 180 แห่ง
(๔.๒) ผลผลิต
- เกิดการพัฒนาเส้นทางคมนาคม จานวน 180 แห่ง
(๔.๓) ผลลัพธ์
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ประโยชน์จากการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา
ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) เพื่อใช้ขนส่งสินค้า รวมทั้งได้รับ
ประโยชน์จากการสัญจรไปมาบนเส้นทางคมนาคมที่ดแี ละได้มาตรฐาน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จังหวัดนครราชสีมา สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทาง
คมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) จานวน
180 รายการ

/

(๖) วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการเอง

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,132,332,819 บาท
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/

จ้างเหมา

/

/

ดาเนินการเอง .................. บาท
1,132,332,819 บาท
 จ้างเหมา
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศกึ ษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศกึ ษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตั งิ าน
 มี และสมบูรณ์ (สานางานจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแผนการปฏิบตั งิ าน)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ...........................................................................
ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
ไม่มปี ระสบการณ์
 บางส่วน
๏ เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มปี ระสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ตอ้ งทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
9.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินโครงการใด จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล บารุงรักษา ครุภณ
ั ฑ์ และสิง่ ก่อสร้าง
ที่เกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

หน้า ๙๓

แบบฟอร์มรายละเอียดจ่าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต : การบริหารจัดการ
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)
1,132,332,819
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ ไป
1,132,332,819
๒.๒ ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
593,671,819
(๑) ราคาต่อหน่วยตากว่า ๑๐ ล้านบาท
593,671,819
5,000,000 1 ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้าอาเภอสีคิ้ว ข้ามคลองหลอด
ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 27 เมตร พร้อมเชิงลาดสะพาน
5,000,000 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 - บ้านคูเมือง ตาบลหนองบัว
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
5,000,000 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ้านหนองหัวฟาน ตาบลเมืองนาท
อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
5,000,000 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ้านท่ามะปรางค์ ตาบลหมูสี
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
5 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแฝก ตาบลสามเมือง
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
หน้า ๖๑๖
5,000,000 6 ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระพัง หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านเก่า
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
หน้า ๙๔
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7 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดบ้านใหม่เจริญสุข ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร
2,000,000 8 ซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกส์ค อนกรีตสายวัดใหม่สันติ-บ้านโคกสว่าง ตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร
5,000,000 9 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นม.ถ.321-05 บ้านทานบพัฒนา หมูท่ ี 3
ถึงบ้านพระงาม หมูท่ ี 14 อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
เชือมบ้านหนองตอ จังหวัดชัยภูมิ
7,077,000 10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังกะทะเหนือ หมูท่ ี 11
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal
2,000,000

3,809,000 11 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสง่าพัฒนา - บ้านซับนาทิพย์ บ้านสง่าพัฒนา หมูท่ ี 7
ตาบลหนองนาใส อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา รยะทาง 0.750 กิโลเมตร
7,000,000 12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.327-06 หมู่ 3 ตาบลหนองสรวง
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร
5,000,000 13 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบุคา - ลาดใหญ่ ตาบลดอนเมือง อาเภอสีคิว
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
5,000,000 14 ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 - บ้านทานบพัฒนา
ตาบลโนนเมือง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
5,000,000 15 ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - บ้านกุดคล้า ตาบลพญาเย็น
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
5,000,000 16 ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.304 - บ้านซับพลู ตาบลคลองม่วง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
5,000,000 17 ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านซับน้อย - บ้านคลองยาง ตาบลหนองสาหร่าย
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
4,990,000 18 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นม.ถ.321-07 ช่วงจากบ้านโค้งสาโรง
หมูท่ ี 4 ไปบ้านหนองหอย หมูท่ ี 1 ตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา จังหวัดนคราชสีมา
หน้า ๙๕
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1,103,000 19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตูม หมู่ 9 บ้านป่ายาง ตาบลท่าหลวง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
5,150,000 20 ก่อสร้างสะพานข้ามลานามูล หมูท่ ี 5 บ้านจารย์ตารา ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
4,790,000 21 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกระเบืองและบ้านหนองหัวช้าง หมูท่ ี 7
ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1,997,000 22 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโสมง) หมูท่ ี 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา
ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3,820,000 23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าจานคลองหนองโบสถ์ ) หมู่ 4 บ้านรังกาใหญ่
ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1,994,000 24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดหนองหญ้าขาวเชือมบ้านโคกรักษ์) หมู่ 11
บ้านหนองหญ้าขาวตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
4,441,000 25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนเขว้า) หมู่ 2 บ้านดอนเขว้า
ตาบลชีวาน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1,999,000 26 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านวังกลาง ตาบลในเมือง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2,000,000 27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองปรือ - ตะคร้อ) หมู่ 4
บ้านหนองปรือ ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
5,000,000 28 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหญ้าคา - บ้านโนนแสบง ตาบลสีดา อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร
4,410,000 29 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุทธวนสถานบ้านโคกวังว หมูท่ ี 4
ตาบลหนองยาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
3,420,000 30 ก่อสร้างถนนพืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมะเหลือมงาม บ้านตะกุดเวียน หมูท่ ี
5 ตาบลหนองยาว อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
2,610,000 31 ก่อสร้างถนนพืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านส้ม หมูท่ ี 1 ถึงบ้านทวก หมูท่ ี 7
ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
1,200,000 32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านหัวสระ หมูท่ ี 8 - บ้านปรางค์เก่า หมูท่ ี 13
ตาบลกุดน้อย อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
หน้า ๙๖
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1,200,000 33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านดอนมะนาว หมูท่ ี 7
ตาบลกุดน้อย อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร
7,113,000 34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านดอนมะนาว - บ้านหัวสระ
บ้านปรางค์เก่า หมูท่ ี 7,8,13 ตาบลกุดน้อย อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา
8,348,000 35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดปลาเข็ง หมูท่ ี ๑ - บ้านกุดหัวช้าง
หมูท่ ี ๔ (เชือมถนนสายบึงอ้อ - ส้มกบงาม) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน
3,010,000 36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายบ้านโคกหินเหล็กไฟ-บ้านโคกกระพี
กว้าง 8 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.04 เมตร ตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
3,726,000 37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจารัส -ทางแยก รพช. หมู่ 2 ตาบลบ่อปลาทอง
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
6,642,000 38 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวงหมายเลข 2356
(ตอนเสิงสาง - โคกน้อยโนนสมบูรณ์) อาเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 ม. ระยะทาง 1,930 ม.
7,002,000 39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหนองงา หมูท่ ี 3 บ้านหนองตะครอง ตาบลหนอง
สรวง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง 5.00
เมตร ยาว. 2,400 เมตร หนา 0.15. เมตร หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร
ลงไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย ป้ายเหล็ก 1 ป้าย
1,376,400 40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 2 หมูท่ ี 8 ถึงหมูท่ ี 8 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอเมืองนครราชสีมา บ้านน้อยพัฒนา ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 ม.
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2,156,100

3,233,700

6,000,000
6,920,300
3,420,400
4,954,000
4,954,000
4,080,000
4,850,000
4,930,000
4,990,000

หน้า ๙๘

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ เชือมต่อถนนสาย ขามทะเลสอ - ตาบลโคก
สูง หมูท่ ี 9 บ้านบึงขามทะเลอ ตาบล ขามทะเลสอ อาเภอขาทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 730 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 547.50 ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 ม.
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกแฝกเชือมต่อเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ
หมูท่ ี 5 บ้านโคกแฝก ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 ม.
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพันดุงพัฒนา หมูท่ ี 7 เชือมบ้านหนองกระโดน
ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระสา หมู่ 3 บ้านนาฉ่า ตาบลโป่งแดง
อาเภอขามทะเลสอ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะกอ หมูท่ ี 4 ถึงบ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ หมูท่ ี 12
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
46 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองตอ หมูท่ ี 8 ถึง
บ้านหนองใหญ่ หมูท่ ี 10 ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
47 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านซับไม้ล้ม หมูท่ ี 9 ถึง
บ้านสายชนวน หมูท่ ี 7 ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
48 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านเขาแก้ว หมูท่ ี 10 ตาบลวังกะทะ
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
49 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านวังกะทะ หมูท่ ี 4 ตาบลวังกะทะ
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
50 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านป่าตะเคียน หมูท่ ี 17
ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
51 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านวังกะทะ หมูท่ ี 4 ถึง
บ้านหนองขวาง หมู่ 5 ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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5,930,000 52 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านคลองมะค่าหิน หมูท่ ี 3
ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
5,970,000 53 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านวังกะทะ หมูท่ ี 4 ตาบลวังกะทะ
อาเภอปากช่อง ถึง บ้านวังขอน ตาบลระเริง อาเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา
4,450,000 54 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีตจากบ้านวังกะทะ หมูท่ ี 4
ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านวังกะโล่ หมูท่ ี 9
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 1 สายทาง
5,000,000 55 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมาบป่าแดง หมูท่ ี 11 ถึงบ้านสีเหลียมน้อย หมูท่ ี 13
ตาบลช่องแมว
5,000,000 56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคลอง หมูท่ ี 17 ตาบลช่องแมว
อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปบ้านหนองสรวง หมูท่ ี 13 ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
700,000 57 ติดตังโคมไฟส่องสว่างถนนเส้นทางเข้าโรงพยาบาลลาทะเมนชัยถึงหน้าโรงพยาบาล
ลาทะเมนชัย หมูท่ ี 1 บ้านหนองบัววง ตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย
3,000,000 58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหบ้านหนองไผ่ หมูท่ ี 7 ตาบลขุย เชือมถึง
บ้านมาบป่าแดง หมูท่ ี 11 ตาบลช่องแมว อาเภอลาทะเมนชัย จัหวัดนครราชสีมา
6,000,000 59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองไผ่ หมูท่ ี 7 ตาบลขุย เชือมถึงโรงพยาบาล
ลาทะเมนชัย บ้านหนองบัววง หมูท่ ี 1 อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
1,600,000 60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางลัดจากบ้านหนองบัววง หมูท่ ี 1 ไปบ้านหนองไผ่
หมูท่ ี 7 ตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
2,000,000 61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลลาทะเมนชัย หมูท่ ี 1 บ้านหนองบัววง
(เขตเทศบาลตาบลขุย) เชือมบ้านตลาดหนองบัววง หมูท่ ี 9 (เชตเทศบาลตาบลหนองบัววง)
อาเภอทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
500,000 62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปฏิรูปหมูท่ ี 12 - บ้านใหม่พฒ
ั นา หมูท่ ี 13
ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
500,000 63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองยาง-บ้านโนนหาด หมูท่ ี6
ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
หน้า ๙๙
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500,000 64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทล.2073-บ้านใหม่ปฏิรูป หมูท่ ี 12
ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
500,000 65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมูท่ ี 18 - แยกลาดยาง ทช.นม.4047 บ้
านหนองข่า หมูท่ ี 8 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
8,852,000 66 ก่อสร้างถนนลาดยางบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านวังม่วงสามัคคี หมูท่ ี 7-บ้านคลอง
ขามป้อม หมูท่ ี 6 ตาบลวังยายทอง อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพนที
ื ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 21,750 ตารางเมตร
3,818,000 67 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะค่าคุก หมูท่ ี 1 บ้านมะค่าคุก
ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพนที
ื
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
4,178,000 68 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมูท่ ี 5
บ้านโนนทอง – หมูท่ ี 6 บ้านโนนเต็ง ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร ผิวจราจรแบบแอลฟัลต์ติกคอนกรีต
วางท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 12 ท่อน และวางท่อ 0.80 เมตร 1 จุด 12 ท่อน
6,706,000 69 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านโนนสมบูรณ์ หมูท่ ี 7
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal พืนทีไม่น้อยว่า 19,200 ตร.ม.
1,471,000 70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน - คุ้มตะวันออก หมูท่ ี 8 บ้านห้วยนาเค็ม
ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 400.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.
หน้า ๑๐๐
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1,839,000 71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงชาญ -บ้านเขาแตงโม หมูท่ ี 2 บ้านซับสาราญ
ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.
5,311,000 72 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านศิลาทอง หมูท่ ี 10 ตาบลสานักตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ผิวจราจร
แบบ Cape seal พืนทีไม่น้อยว่า 15,000 ตร.ม.
7,077,000 73 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านหนองโพธิ์ หมูท่ ี 2
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal พืนทีไม่น้อยว่า 20,000 ตร.ม.
7,077,000 74 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านสานักตะคร้อ หมูท่ ี 1
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรแบบ Cape seal พืนทีไม่น้อยว่า 20,000 ตร.ม.
3,862,000 75 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกระบือ – หมูท่ ี 4
เขตติดต่อตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ผิวจราจร
แบบแอลฟัลต์ติกคอนกรีต วางท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 1 จุดๆ ละ 10 ท่อน และวางท่อ
0.80 เมตร 2 จุด จุดละ 10 ท่อน
2,354,000 76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลต์ติกคอนกรีต หมูท่ ี 5 บ้านโนนทอง – หมูท่ ี 1
บ้านหนองแวง ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร
1,722,300 77 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านบุหวาย หมูท่ ี ๑๒-บ้านทุง่ รี หมูท่ ี ๗ ตาบลวังหิน
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
518,700 78 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หน้าสานักงานเทศบาล บ้านดอนยาวน้อย
ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๑๐๑
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2,490,400 79 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุง่ รี หมูท่ ี ๗ - บ้านโนนเพ็ด
หมูท่ ี ๑ ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
2,351,800 80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเพือการเกษตร บ้านหนองบัว -โนนหญ้านาง ตาบลวังหิน
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
3,598,000 81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเพือการเกษตร บ้านสาโรงเหนือ ตาบลวังหิน
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
1,489,800 82 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชือมโยงแหล่งนาและการเกษตร
รอบบ้านหนองงูเหลือม ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
2,353,000 83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชือมโยงแหล่งนาและการเกษตร
บ้านดอนยาวน้อย หมูท่ ี ๖ - บ้านหนองงูเหลือม หมูท่ ี ๕ ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา
2,747,400 84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากปากทางบ้าน
นางน้อย-โนนดุม ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
3,451,300 85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านซาด-ลาสะแทด
ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
540,100 86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายบุญชู
ถึงบึงแท่น ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
2,162,600 87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายโชค - เขตตาบลนางรา
ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
6,131,000 88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระซาง - ปรางค์ประเสริฐ
(นม.ถ.176-26) ตาบลไทยเจริญ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
5,296,300 89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี 1 - หมูท่ ี 2 (นม.ถ.176-01)
ตาบลไทยเจริญ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
493,700 90 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองไผ่ บ้านด่านกอโจด หมูท่ ี 5
ตาบลหนองไผ่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
499,200 91 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประคม บ้านเจริญสุข หมูท่ ี 6
ตาบลหนองไผ่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
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ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

8,028,000 92 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายหัวทานบ–ดอนอะราง บ้านหัวทานบ หมูท่ ี 4
ตาบลหนองบุนนาก อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
490,355 93 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี 7 ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
498,064 94 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี 9 ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
500,000 95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขุนจิตพัฒนาซอย 6 บ้านขุนจิตพัฒนา
หมูท่ ี 3 ตาบลลุงเขว้า อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
500,000 96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยตาเลียง บ้านตะครองงาม หมูท่ ี 7
ตาบลลุงเขว้า อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
4,155,000 97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - เขตติดต่อตาบลหนองบุนนาก
ตาบลหนองตะไก้ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
4,757,000 98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางสอง-คลองสวายสอ หมูท่ ี 11
ตาบลหนองตะไก้ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
1,541,000 99 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายข้าง รพ.สต. ใหม่อุดม
หมูท่ ี 2 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
729,000 100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม (ช่วงที ๒ ) บ้านมะขามป้อม
หมูท่ ี 6 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
5,840,000 101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านถนนนหัก หมู่ 4 -บ้านคลองเมือง หมู่ 8
(ถนนทางหลวงท้องถินรหัสสายทาง นม.ถ.213-07) บ้านถนนหัก หมูท่ ี 4
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
497,000 102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิ์ณรงค์เชือมตาบลบ้านใหม่ หมูท่ ี 8
ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
2,569,000 103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพธิ์ณรงค์เชือมบ้านร่มเย็น
บ้านโพธิ์ณรงค์ หมูท่ ี 8 ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
3,290,000 104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร เป็นพืนทีผิวจราจร เป็นพืนทีผิวจราจร ๕,๕๐๐
ตารางเมตร ตาบลมะค่า อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๑๐๓

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

6,000,000 105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านจาก-บ้านตะคร้อ ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกทังสองข้าง
ตาบลด่านจาก อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
7,500,000 106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิน นม.ถ. 16304 สายบ้านถนนโพธิ์
หมูท่ ี 5 - บ้านหนองเครือชุด ตาบลลาคอหงษ์ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื ไม่
น้อยกว่า 12,575.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
9,630,000 107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิน นม.ถ.281-011
ถนนสายบ้านนารายณ์เหนือ(ทางหลวง 2068) หมูท่ ี 15 ถึง บ้านโพธิ์ หมูท่ ี 11
ตาบลสาโรง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา
0.15 เมตร
8,279,000 108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านตะคร้อ หมูท่ ี 7 (วัดป่าสามัคคีธรรม)
ถึง ถนนทางหลวง 2068 ตาบลสาโรง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร
3,337,000 109 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านดนนเต็ง หมู่ 1 ไปบ้านหนองม่วงช่าง
พิมพ์ (ช่วงบ้านโนนไร่พฒ
ั นา หมู่ 7) อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
2,174,000 110 ก่อสร้างถนน คสล.จกเขต ต.หนองมะนาว เชือม ตาบลเมืองคง เชือมบ้านไร่
ตาบลโนนทองหลาง อาเภอบัวใหญ่ บ้านดอนดู่ หมู่ 10 จังหวัดนครราชสีมา
7,499,000 111 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติด สายสะพานสูงบ้านโนนตาล ถึงบ้านดอนสามัคคี
ตาบลโนนเต็ง อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
7,679,000 112 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองสอง หมูท่ ี 3
ถึง บ้านคลองบง หมูท่ ี 9 (สายแยกคุ้มคลองกอก – คลองจระเข้) ตาบลวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื ดาเนินการไม่น้อยกว่า
14,760 ตารางเมตร
หน้า ๑๐๔

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

5,180,000 113 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองทุเรียน หมูท่ ี 6
(สายข้างสานักสงฆ์ – ทช.นม. 3139) ตาบลวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื ดาเนินการไม่น้อยกว่า
8,280 ตารางเมตร
7,039,000 114 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศิลางาม หมูท่ ี 17
ถึง บ้านบุตะโก หมูท่ ี 10 (สายแยก ทช.นม.3139 – หลังทีว่าการอาเภอวังนาเขียว)
ตาบลวังนาเขียว อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื ดาเนินการไม่น้อยกว่า
10,860 ตารางเมตร
7,693,000 115 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) สายบ้านโป่ง
ค่าง หมูท่ ี 11 ตาบลระเริง อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,030 เมตร และชันพืนทางแบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (para soil cement) หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า
12,180 ตารางเมตร
5,158,000 116 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) สายบ้านคลองหินร่อง
หมูท่ ี 3 – บ้านวังสับปะรด หมูท่ ี 13 ตาบลระเริง อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,353 เมตร และชันพืนทางแบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (para soil cement) หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า
8,118 ตารางเมตร
หน้า ๑๐๕

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

8,773,000 117 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal) สายบ้านหนองกระจง
หมูท่ ี 10 ตาบลระเริง อาเภอวังนาเขียว - บ้านหนองผักบุง้
หมูท่ ี 15 ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (para capeseal)
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,330 เมตร และชันพืนทางแบบซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (para soil cement) หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีพนที
ื
ไม่น้อยกว่า 13,980 ตารางเมตร
9,200,000 118 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านยุบอีปนู หมูท่ ี 4 - บ้านยุบพัฒนา
หมูท่ ี 11 ตาบลวังหมี อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 2,700 เมตร
หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร
9,200,000 119 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนสาวเอ้ หมูท่ ี 6 - บ้านยุบอีปนู หมูท่ ี 4
ตาบลวังหมี อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง 6 เมตร ความยาว
2,700 เมตร หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร
4,049,000 120 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกระท่อม เทียมจันทร์
บ้านไทยพัฒนา หมูท่ ี 11 ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังนาเขียว
2,034,000 121 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าสัก บ้านไทยพัฒนา หมูท่ ี 11 ตาบลไทยสามัคคี
อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 575 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 2,875 ตารางเมตร
3,750,000 122 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลวังนาเขียว – ทางขึนศูนย์ผู้สูงอายุ
บ้านปฏิรูป หมูท่ ี 3 ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หน้า ๑๐๖

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

1,383,000 123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลียม หมูท่ ี 2 ชุมชนหนองหญ้าขาว
(สายบ้านนายเฉลิม มณีโชติ-เชือมถนน คสล. ต.โนนสูง) ตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง
3,120,900 124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถัว-ชุมชนหนองหญ้าขาว หมูท่ ี 9 - หมูท่ ี 2
ตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 125 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระแก้ว หมูท่ ี 2 .(สระแก้ว - เชือมตาบลตะโก)
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 126 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระแก้ว หมูท่ ี 2 .(สระแก้ว - หนองเครือชุด)
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 127 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมูท่ ี 3 (ป่าโคกหนองแวง)
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
400,000 128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนทอง หมูท่ ี 3 (ฝายประชาอาสา)
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคอกควาย หมูท่ ี 6
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
400,000 130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสมสะอาด หมูท่ ี 7
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 131 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะไก้หมูท่ ี 8
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 132 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสาราญ หมูท่ ี 9
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 133 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองเครือชุด หมูท่ ี 10
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
400,000 134 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนฤาษี หมูท่ ี 12 (นานายทม วรรณทะมาศ)
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 135 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนฤาษี หมูท่ ี 12 (นานายวาน นักพรานบุญ)
ตาบลเมืองพลับพลา อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๑๐๗

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

4,129,000 136 ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนบ้านสรศักดิ์ - บ้านสายทอง ตาบลหลุ่งตะเคียน
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
3,000,000 137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองอ้อ ต.ดอนมัน - บ้านหนองเรือ
ตาบลตลาดไทร อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
3,000,000 138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหัวสระพาน ตาบลโนนเพ็ต อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา เชือมสะพานบ้านกุดหอยกาบ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
5,000,000 139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนอีลุ่ม ตาบลตลาดไทร
อาเภอประทาย เชือมบ้านหนองปรือ
5,000,000 140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย นม.1017 - บ้านหนองขาม หมู่ 10
ตาบลหนองพลวง อาเภอประทาย
5,000,000 141 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตบ้านหนองไม้ตาย - โนนเพชร
ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
5,000,000 142 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอรกรีต บ้านโนนไม้งาม ต.เมืองยาง - บ้านหนองมะเขือ
ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
3,000,000 143 ก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองช่างตาย เชือม ตาบลหันห้วยทราย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
1,000,000 144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยหลัง รพ. เทศบาลตาบลขุย เชือมเทศบาล
ตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
1,430,000 145 เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชือมสายระหว่างบ้านยางน้อย หมูท่ ี 11
ต.เมืองยาง -บ้านเมืองยาง หมูท่ ี 1 ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
4,471,000 146 เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete เชือมสายระหว่างบ้านนางโท หมูท่ ี 8
ตาบลเมืองยาง -บ้านค่ายลิง หมูท่ ี 9 ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
8,051,000 147 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเมืองยาง – บ้านนางออ
ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
6,256,000 148 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้ายโนนตาสุด – โรงพยาบาล หมูท่ ี 7 ตาบลเมืองยาง
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
2,504,000 149 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางเนียน - คลองพับ บ้านนางโท หมูท่ ี 8 ตาบลเมืองยาง
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๑๐๘

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

6,982,000 150 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอนใหญ่ – บ้านโนนมันแกว หมูท่ ี 12
ตาบลกระเบืองนอก อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
6,637,000 151 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพุทรา หมู่ 9– ถนนลาดยาง
สายบ้านกระเบืองนอก – อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
9,863,000 152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนงูเหลือม หมูท่ ี 8 - บ้านโนนมันแกว หมูท่ ี 12
ตาบลกระเบืองนอก อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
4,320,000 153 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองละหาน หมูท่ ี 11 – บ้านหนองมะเขือ
หมูท่ ี 9 ตาบลละหานปลาค้าว อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
2,000,000 154 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองมะเขือ หมูท่ ี 9 ต.ละหานปลาค้าว – บ้านโนนไม้งาม
ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จจังหวัดนครราชสีมา
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป

538,661,000
538,661,000

15,000,000 155 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เข้าสู่แหล่งท่องเทียวซับสะเดา ตาบลบ้านใหม่
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร
10,000,000 156 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองตะไก้ - บ้านอ้อยช้าง ตาบลบัวใหญ่
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
15,000,000 157 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3127 แยก ทล.207 - บ้านไทรงาม
ตาบลดงใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร กว้าง 8.00 เมตร
15,000,000 158 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3053 แยก ทล.202 - บ้านวังม่วง
ตาบลกระทุม่ ราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กว้าง 9.00 เมตร
15,000,000 159 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3037 แยก ทล.226 - บ้านโนนศรีคูณ
ตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กว้าง 12.00 เมตร
10,000,000 160 งานติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0205
โคกกรวด - นครราชสีมา กม. 130+500 - 135+500
หน้า ๑๐๙

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
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ปี 2565
(ถ้ามี)

ค่าชีแ้ จง

10,000,000 161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหินหล่อง หมูท่ ี 3 ตาบลตะเคียน
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
10,280,000 162 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปรือโป่ง หมูท่ ี 7 - บ้านหนองกุงน้อย
หมูท่ ี 10 ตาบลโคกกระเบือง อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
กว้าง 6.00 เมตร ยระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
14,305,000 163 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียงเมือง บ้านวังกะทะเหนือ
หมูท่ ี 9 ถึง บ้านเทพารักษ์ หมูท่ ี 14 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
15,464,000 164 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายถนนทางหลวงหมายเลข 24 -ถนนมิตรภาพ)
ตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
36,000,000 165 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายถนมิตรภาพ - บ้านซับตะเคียน หมูท่ ี 13
ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
21,000,000 166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวโคก - บ้านมะค่า
ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.480 กิโลเมตร
15,000,000 167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่า - ถนนมิตรภาพ
ตาบลขามสมบูรณ์ อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร
25,000,000 168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพรานปาน - ถนนมิตรภาพ
ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.025 กิโลเมตร
60,000,000 169 ก่อสร้างถนนรอบโครงการพืชสวนโลก ตาบลเทพาลัย อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร
39,000,000 170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่า - บ้านหนองพรานปาน ตาบลขามสมบูรณ์
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.375 กิโลเมตร
37,000,000 171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพรานปาน - บ้านงิว ตาบลเทพาลัย อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.100 กิโลเมตร
12,000,000 172 ขยายไหล่ทางถนนเสิงสาง - หนองกี ช่วงตลาดดอนแขวน ต.สุขไพบูลย์ สองฝั่งจาก
สีแยกไฟแดง บ้านดอนแขวนไปอาเภอหนองกี 2 กม. และจากสีแยกไฟแดงมา
อาเภอเสิงสาง ระยะทาง 2 กม. ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๑๑๐

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
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ค่าชีแ้ จง

27,400,000 173 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสามแยกทางหลวงหมายเลข 2365 บ้านโคก
ไม้ตาย ม.4 – หาดชมตะวัน ระยะทาง 4,310 ในเขตตาบลบ้านราษฎร์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
16,400,000 174 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปางไม้ หมูท่ ี 1 - บ้านทรัพย์เจริญ
หมูท่ ี 4 ตาบลบ้านราษฎร์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
29,000,000 175 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโคกไม้ตาย หมู่ 3
โคกสูง หมูท่ ี 3 ตาบลสระตะเคียน อาเภอเสิงสาง แผนกทางหลวง หมายเลข 23560101
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ระยะทาง 4,275 พร้อมติดตังโคมไฟถนน
สูง 9 เมตร จานวน 160 ต้น
25,451,000 176 ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสอยดาว หมู่ 5 - บ้านหนองตอ หมู่ 8
ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
12,000,000 177 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองตะกู (บริเวณบ้านหนองตะกู - บ้านเขา
จันทร์หอม) หมูท่ ี 8 ตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
11,522,000 178 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมูท่ ี 3 บ้านโนนแหน – หมูท่ ี 4
บ้านโคกกระบือ ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
ยาว 2,185 เมตร ผิวจราจรแบบแอลฟัลต์ติกคอนกรีต
วางท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 3 จุดๆ ละ 12 ท่อน
12,487,000 179 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดินอุดม หมูท่ ี 18
ถึง บ้านคลองบง หมูท่ ี 9 (สายข้างสวนสุชาดา) ตาบลวังนาเขียว อาเภอวังนาเขียว
- กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนที
ื ดาเนินการไม่น้อยกว่า
24,000 ตารางเมตร
29,352,000 180 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราAsphaltic Concrete เชือมสายระหว่าง
ต.เมืองยาง - ต.โนนอุดม (2 ช่วง, ระหว่างบ้านโนนอุดมหมูท่ ี 1 ตาบลโนนอุดม บ้านนางออ หมูท่ ี 5 ตาบลเมืองยาง - บ้านเมืองยาง หมูท่ ี 1) อาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๑๑๑

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

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

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิ จ กรรมหลั ก : พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนครราชสี ม า ท่ า เรื อ บกนครราชสี ม า (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 : ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนครราชสี ม า ท่ า เรื อ บกนครราชสี ม า ( Korat Dry Port)
และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อ ุป ทาน สถานที ่ ต ิ ด ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครราชสี มา ๓๔๐ ถ.สุ ร นารายณ์ ต.ในเมื อง อ.เมื อ ง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ 093-4519564
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานที ่ ต ิ ด ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ๓๔๐ ถ.สุ ร นารายณ์ ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ งนครราชสี ม า
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 ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเร่งรัดและ เพิ่มประสิทธิภาพการ
หน้า ๑๑๒

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 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึกษามีวิสัยทัศน์ที่สำคัญ
คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น
การวิจัยและการบริการวิชาการเป็นแนวทางในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภาค โดยการพัฒนา
บุคลากรในพื้นที่ให้มีศักยภาพ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและแผนงานที่จะเกิดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดนครราชสีมาจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการเป็น
ท่ า เรื อ บก เพื ่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและส่ ง เสริ ม บุ ค ลากร ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ได้ แ ก่ ผ ู ้ ป ระกอบการ SMEs
ในอุตสาหกรรมโลจิส ติกส์ ในจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เพื่อการขยายตลาดการค้าชายแดน ทั้งยัง เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ทำให้ เ กิ ด การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ ก ั บ ผู้ ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นำไปสู่การพัฒนา
และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจขององค์กรต่อไป
(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ด้วยประเทศไทยไม่เคยมีประสบการณ์ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมาก่อน จึงทำให้
การปฏิบัติงานที่ดูเหมือนจะง่ายกลายเป็น เรื่องยุ่งยาก แม้กระทั่งงานปูน และงานเชื่อมโลหะ ซึ่งถือว่าเป็นงานช่าง
พื้นฐาน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างแม้แต่เล็กน้อย เช่น คอนกรีตมีการร้าวจนเกิด
การกะเทาะแตกบิ่น หรือโลหะเกิดการบิดเบี้ยวคดงอ รอยเชื่อมไม่สม่ำเสมอ หากเกิดขึ้นขณะที่ขบวนรถไฟที่วิ่งด้วย
ความเร็วสูง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสายได้ ดังนั้นการ
ดำเนินการทุกขั้นตอนจะมีการควบคุม ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติงาน อย่างละเอียดจากที่ปรึกษาที่เป็นรัฐวิสาหกิจตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็น เจ้าของ
เทคโนโลยี

หน้า ๑๑๓

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 ่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ผ ู ้ ป ระกอบการ 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) ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย : ภาคเอกชน ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ, สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย,
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, 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
หน้า ๑๑๔

(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ๑) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ และได้เปรียบด้านการแข่งขัน และมีโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า
การลงทุ น กั บ การพั ฒ นาท่ า เรื อ บก (KORAT Dry Port) จั ง หวั ด นครราชสี ม า และมี ค วามพร้ อ มสู ่ ก ารเป็ น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEs
เพื่อรองรับโลจิสติกส์ทางการค้า
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ต.ค. ม.ค. –
เม.ย. ก.ค. –
ธ.ค. ๖4 มี.ค. ๖5 มิ.ย. ๖5 ก.ย. ๖5
๑. ความรู้เกี่ยวกับ Logistics 4.0 กับการ ปรับตัว ของ
✓
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
- โอกาสทางโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารค้ า การลงทุ น กั บ การ
พัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค
- การปรับ ตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
๒. ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติทางธุรกิจบริการด้าน
✓
✓
✓
โลจิสติกส์ของบริษัท
- แนวทางการส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ SMEs
หลักการและกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค
4.0 เพื่อรองรับโลจิสติกส์ทางการค้าและการลงทุน
กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
๓. ความรู้เกี่ยวกับการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
✓
✓
✓
อุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย
- แนวทางการส่ง เสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมสาหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
4.ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ก ารบริ ห ารงานด้ า น
✓
✓
✓
โลจิสติกส์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- รูปแบบการค้า การลงทุนตลาดการค้าชายแดน
จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
หน้า ๑๑๕

กิจกรรมย่อย
5. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ก ารบริ ห ารงานด้ า น
โลจิสติกส์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- แนวทางการเข้า ถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการขยาย
ตลาดการค้า
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ต.ค. ม.ค. –
เม.ย. ก.ค. –
ธ.ค. ๖4 มี.ค. ๖5 มิ.ย. ๖5 ก.ย. ๖5
✓
✓

(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 ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือดำเนินการ
มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
หน้า 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 : -

หน้า ๑๑๗

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port)
และศูนย์กระจายสินค้า (ICD)

คาชี้แจง

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : การสร้างโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน กับการพัฒนาท่าเรือบก
(KORAT Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การ
ปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพื่อรองรับโลจิสติกส์
ทางการค้า
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

6,000,000
920,000

920,000
336,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน ๑๐ คนๆละ ๑4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จานวน 4 รุ่น

หน้า ๑๑๘

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
384,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน ๑๐ คนๆละ ๘ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท
จานวน ๔ รุ่น
200,000 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา จานวน 10 คน วันละ 200 บาท 100 วัน

3,989,000
720,000
240,000 - ค่ายานพาหนะ 2 คัน ๆ 15,000 บาท 8 วัน
480,000 - ค่าที่พักสาหรับผู้เข้าอบรม จานวน 2๐๐ คน (พักคู่) รวม 100 ห้องๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 ครั้ง

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,828,000
28,000 -ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศจานวน ๑๒ ที่นั่ง จานวน 1 คัน ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท จานวน 10 วัน
2,800,000 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จานวน 5 กิจกรรม (5*700 บาท *200 คน * 4 จังหวัด)

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

441,000
160,000
56,000
25,000
200,000

-ค่าอาหารกลางวัน จานวน 800 คนละ 200 บาท จานวน 1 วัน (อาหารกลางวัน)
-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 800 คน จานวน 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน 10 ผืนๆ ละ 2,500 บาท (ขนาด 5*3 เมตร)
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 800 ชุด ๆ ละ 250

หน้า ๑๑๙

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1,075,750
423,500
160,000 - ค่าวัสดุในการทา workshop จานวน 800 ชุดๆ ละ ๒00 บาท
263,500
263,500 -ค่าวัสดุสานักงานในการถ่ายถอดองค์ความรู้และบริหารจัดการโครงการ
32,000 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้าเงิน (แพ็ค50ด้าม จานวน 16 แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 32,0๐๐
บาท)
12,600 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค12ด้าม จานวน 7๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน 12,6๐๐
บาท)
99,665 หมึกโทนเนอร์ คละ ๔ สี (201A) HP CF402A ชุดละ ๑๒,๕๔๘.๑๒ บาท จานวน ๘ ชุด เป็นเงิน
๙๙,๖๖๕ บาท
10,500 อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐๕๐ บาท จานวน ๑๐ ชุด
เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
29,900 ตลับหมึกโทนเนอร์ ดา Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จานวน ๑๐ ตลับ เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐
บาท
8,760 หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,๔๖๐ บาท จานวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๘,๗๖๐ บาท
27,000 กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จานวน 5๐ แพ็ค เป็นเงิน 27,0๐๐
บาท
2,200 แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" คละสี อันละ ๑๑๐ บาท จานวน ๒๐ อัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท
4,000 แฟ้มผูกตาไก่ A4 (1x12) จานวน ๕๐ แพ็คๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน 4,๐๐๐ บาท

หน้า ๑๒๐

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
10,400 แฟลชไดร์ฟ Sandisk Cruzer Ultra 64 GB ดา จานวน ๔๐ ตัวๆละ ๒๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐
บาท
2,000 เทปใส แกน 1 นิ้ว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จานวน ๑๐ แพ็ค เป็นเงิน
๒,๐๐๐ บาท
2,100 กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จานวน ๒๐ แท่ง เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
15,000 กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์ 3x3"คละสี5เล่ม ชุดละ ๓๐๐ บาท จานวน ๕๐ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐
บาท
1,875 กรรไกร 10 นิ้ว อันละ ๑๒๕ บาท จานวน ๑๕ อัน เป็นเงิน ๑,๘๗๕ บาท
2,000 MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จานวน ๑๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
3,500 ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จานวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

652,250
32,250

220,000

32,250 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
20,250 เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ 4TB ดา Seagate Backup Plus Hub ตัวละ ๔,๐๕๐ บาท จานวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๒๐,๒๕๐ บาท
12,000 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 80*120 เซนติเมตร จานวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๒,๐๐๐ บาท
220,000 -ค่าจัดทาหนังสือเผยแพร่อคงค์ความรู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) (ปก กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม ขนาด A5 พิมพ์
4 สี เคลือบลามิเนตด้าน + สปอต์ยูวีเงาเฉพาะจุด เนื้อใน กระดาษ อาร์ตมัน 120 แกรม ขนาด A5
พิมพ์ 4 พร้อมเข้าเล่มสันกาว) จานวน 1,๐๐๐ เล่มๆ ละ 220 บาท

หน้า ๑๒๑

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
400,000

คาชี้แจง
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 วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

15,250

10,000 - ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 10,000
5,250 - ค่าบริการไปรษณีย์ 5,250

หน้า ๑๒๒

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

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

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงาน
และผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย : การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการ
ทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์
วงเงิน 4,200,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงการพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และ
เพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
แผนงาน : ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกำลังคน
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 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
สถานทีต่ ิ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 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 คือการพัฒนาเมืองท่สำคัญเป็นศูนย์กลางของภู มิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่ โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค ให้เกิด
การเคลื่อนย้ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมาย
คือ หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง
นโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นด้านโลจิสติกส์ระหว่างจังหวัด ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตอย่างเสรี เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เช่นรถไฟความเร็วสูง เริ่มตั้งแต่
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ที่จะเชื่ อมต่อไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ทำให้
หน้า ๑๒๓

อุตสาหกรรมในพื้นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ประกอบการ SME และบุคลากรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ยังขาดแรงงานที่มีทักษะด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการต้องการให้
หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเติบโตของ
ระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแระเทศเพื่อนบ้าน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลยและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จำนวน 10 แห่ ง
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึกษามีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ 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
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆโดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ยั ง ขาดแรงงานที ่ ม ี ท ั ก ษะด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ และ
ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ ข้ า อบรมมี ค วามรู ้ มี ค วามเข้ า ใจในการทดสอบมาตรฐานฝี ม ื อ แห่ ง ชาติ ส าขา
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานการเป็นผู้ปฏิบัติการ ผู้ควบคุมสิ นค้าคงคลัง
ระดับ 1
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนะคติที่สอดคล้องในการปฏิบัติงานผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
5. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
หน้า ๑๒๔

(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 หรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้า ย
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
คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
๑. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
การทดสอบมาตรฐานฝี ม ื อ แห่ ง ชาติ ส าขา
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
หน้า ๑๒๕

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ต.ค. ม.ค. –
เม.ย. ก.ค. –
ธ.ค. ๖4 มี.ค. ๖5 มิ.ย. ๖5 ก.ย. ๖5
✓

กิจกรรมย่อย
๒. ความรู้ความเข้าใจในทักษะการเป็นผู้ปฏิบัติการ ผู้
ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
- กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ทำ workshop
3.จัดตั้งศูนย์ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ต.ค. ม.ค. –
เม.ย. ก.ค. –
ธ.ค. ๖4 มี.ค. ๖5 มิ.ย. ๖5 ก.ย. ๖5
✓
✓
✓
✓

✓

✓

(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 ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือดำเนินการ
มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
หน้า 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 : -

หน้า ๑๒๗

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย: บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :
4,200,000
ผลผลิต : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผูอ้ ยู่
ในวัยแรงงานและผูป้ ระกอบการ

คาชีแ้ จง

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ การทดสอบมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

3,168,000
960,000

960,000
336,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน ๑๐ คนๆละ ๑4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
จานวน 4 รุน่

หน้า ๑๒๘

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
384,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน ๑๐ คนๆละ ๘ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐
บาท จานวน ๔ รุน่
240,000 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา จานวน 10 คน วันละ 200 บาท 120 วัน

1,337,200
720,000
240,000 - ค่ายานพาหนะ 2 คัน ๆ 15,000 บาท 8 วัน
480,000 - ค่าที่พักสาหรับผูเ้ ข้าอบรม จานวน 2๐๐ คน (พักคู)่ รวม 100 ห้องๆ ละ 1,200 บาท จานวน 4 ครัง้

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

96,200
44,800
20,000
16,000
15,400

-ค่าจ้างเหมารถตูป้ รับอากาศจานวน ๑๒ ที่นั่ง จานวน 1 คัน ๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท จานวน 16 วัน
- ค่าจ้างเหมาการจัดทา WORKSHOP 2 กิจกกรรม ๆ 10,000
- ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับมาตรฐานการการควบคุมสินค้าคงคลัง 16,000
- ค่าจ้างเหมาจัดทาฐานข้อมูลควบคุมคลังสินค้า โลจิสติกส์ 15,400

หน้า ๑๒๙

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

521,000
160,000
56,000
25,000
280,000

-ค่าอาหารกลางวัน จานวน 800 คนละ 200 บาท จานวน 1 วัน (อาหารกลางวัน)
-ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่ จานวน 800 คน จานวน 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน 10 ผืนๆ ละ 2,500 บาท (ขนาด 5*3 เมตร)
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 800 ชุด ๆ ละ 350

(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

845,800
435,800
160,000 - ค่าวัสดุในการทา workshop จานวน 800 ชุดๆ ละ ๒00 บาท
275,800
275,800 -ค่าวัสดุสานักงานในการถ่ายถอดองค์ความรูแ้ ละบริหารจัดการโครงการ
32,000 ปากกาลูกลืน่ 0.5 มม. น้าเงิน (แพ็ค50ด้าม จานวน 16 แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 32,0๐๐
บาท)
12,600 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค12ด้าม จานวน 7๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน 12,6๐๐
บาท)
99,665 หมึกโทนเนอร์ คละ ๔ สี (201A) HP CF402A ชุดละ ๑๒,๕๔๘.๑๒ บาท จานวน ๘ ชุด เป็นเงิน
๙๙,๖๖๕ บาท
10,500 อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐๕๐ บาท จานวน ๑๐ ชุด
เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
29,900 ตลับหมึกโทนเนอร์ ดา Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จานวน ๑๐ ตลับ เป็นเงิน
๒๙,๙๐๐ บาท
8,760 หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,๔๖๐ บาท จานวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๘,๗๖๐ บาท
27,000 กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จานวน 5๐ แพ็ค เป็นเงิน 27,0๐๐
บาท
หน้า ๑๓๐

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
2,200
4,000
7,500
10,400
2,000
2,100
15,000
1,875
2,000
4,800
3,500

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" คละสี อันละ ๑๑๐ บาท จานวน ๒๐ อัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท
แฟ้มผูกตาไก่ A4 (1x12) จานวน ๕๐ แพ็คๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน 4,๐๐๐ บาท
แฟ้มซอง A4 คละสี (แพ็ค12เล่ม) แพ็คละ ๗๕ บาท จานวน 5๐ แพ็ค เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
แฟลชไดร์ฟ Sandisk Cruzer Ultra 64 GB ดา จานวน ๔๐ ตัวๆละ ๒๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐
บาท
เทปใส แกน 1 นิ้ว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จานวน ๑๐ แพ็ค เป็นเงิน
๒,๐๐๐ บาท
กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จานวน ๒๐ แท่ง เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์ 3x3"คละสี5เล่ม ชุดละ ๓๐๐ บาท จานวน ๕๐ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐
บาท
กรรไกร 10 นิ้ว อันละ ๑๒๕ บาท จานวน ๑๕ อัน เป็นเงิน ๑,๘๗๕ บาท
MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จานวน ๑๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
สมุดปกอ่อน ตัด 9 60แกรม คละสี 40 แผ่น (แพ็ค12เล่ม) จานวน 4๐ แพ็คๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็น
เงิน 4,8๐๐ บาท
ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จานวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

352,000
12,000

220,000

12,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
12,000 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 80*120 เซนติเมตร จานวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
220,000 -ค่าจัดทาหนังสือเผยแพร่อคงค์ความรูพ้ ัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา ท่าเรือบกนครราชสีมา
(KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) (ปก กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม ขนาด A5
พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน + สปอต์ยูวเี งาเฉพาะจุด เนื้อใน กระดาษ อาร์ตมัน 120 แกรม
ขนาด A5 พิมพ์ 4 พร้อมเข้าเล่มสันกาว) จานวน 1,๐๐๐ เล่มๆ ละ 220 บาท
หน้า ๑๓๑

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
120,000

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

58,000
57,000 - ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ 57,000 บาท
1,000 - แผ่น ซีดี 100 แผน ๆ 10

-??

-??
25,000

20,000 - ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 20,000
5,000 - ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000
982,000
982,000
982,000
270,000 - รถโฟคลิฟท์ จานวน 2 คัน ๆ 135,000 บาท
700,000 - พาเลต จานวน 700 อัน ๆ 1,000 บาท

หน้า ๑๓๒

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
12,000 - เครือ่ งแสกน คิวอาร์โค๊ต 10 เครือ่ ง ๆ 1,200 บาท

(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ ไป
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอืน่
๔.๑ ค่าเช่าสถานที่ในการจัดตัง้ ศูนย์

-??

50,000
50,000

หน้า ๑๓๓

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
ลำดับความสำคัญ .........

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ
วงเงิน 4,500,0๐๐ บาท
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
แผนงาน : ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคมสร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือกำลังคน
หน่วยดำเนินการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
สถานทีต่ ิดต่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กม.99 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 044916948
๑. หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 2.6 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่
จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว ชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มโลจิสติกส์ ซึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5
ปี กำหนดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมีการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพั ฒนาท่าเรือบก
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 ของมู ลค่าผลิตภัณ ฑ์ภาค และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณ ฑ์ สาขาอุ 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
หน้า ๑๓๔

สภาพปัญหา / ความต้องการ :
แรงงานในพื้นที่ไม่สามารถตอบสนองการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการที่กำลังเจริญเติบโต
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ)
ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูง มีความต้องการสูง โดยเฉพาะผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงงงานอุตสาหกรรม ได้แก่สาขาอาชีพช่างอุตสาหรรม ไฟฟ้าภายในอาคาร ช่าง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร การบำรุงรักษา นักโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทกั ษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๒. เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการและรองรับการเปลี่ยนอาชีพ
3.เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขัน สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการของนายจ้าง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา  ดำเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
พืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา 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 แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะและผ่านการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
(๔.๒) ผลผลิต
แรงงานจำนวน 1,000 คน เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๔.๓) ผลลัพธ์
ประชาชนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้ต่อหัวต่อปี(GDP PER CAPITA )เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กำลังแรงงานได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะการด้านเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและสามารถนำไป
ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น สถานประกอบกิจการได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
เชิงลบ : หน้า ๑๓๕

๕. แนวทางการดำเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และ
ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
๑.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่
ด้วยหนังสือราชการ และสื่อโซเชียล
อื่นๆ
๒.ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยญชาญ
๓.กำหนดวันฝึกอบรมและประกาศ
รับสมัครประชาชนในพื้นที่
๔.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการฝึกอบรม
๕.ประสานงานหน่วยงานในสังกัด
สาธารณะสุขจังหวัดเพื่อนำผู้รับการ
ฝึกลงพื้นที่หาประสบการณ์จริง
๖.ดำเนินการฝึกอบรมตาม
กำหนดการ
๗.ก่อนการจบฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ตลาดแรงงานเพื่อ
รองรับผู้ที่จบฝึกอบรม
๘.เมื่อจบฝึกประเมินผลสัมฤทธิ์และ
จัดส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าทำงาน
ในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ม.ค. – มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕

ต.ค.-ธ.ค.๖๔
✓

ก.ค.-ก.ย.๖๕

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

๖. วิธีการดำเนินงาน
 ดำเนินการเอง

 จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จำนวน 5,400,0๐๐ บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
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 เดือน
เป็นเงิน 360,000 บาท
หน้า ๑๓๖

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
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ
ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 ไม่มีประสบการณ์

 บางส่วน

๏ เครื่องมือดำเนินการ

 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา
หน้า ๑๓๗

๑๐. วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้
ผ่านการฝึกอบรม
๑๑. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด :
๑. ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาฝีมือให้แก่กำลังแรงงานได้ทั่วถึง และทันต่อความต้องการของตลาดแรงงงาน
๒. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมบางแห่งขาดโอกาสในการเข้ารับการพัฒนาทักษะเนื่องจากพนักงานในสถาน
ประกอบการต้องปฏิบัติงานหรือไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ

หน้า ๑๓๘

๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

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

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรีย นรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวั ยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพือ่ ตอบโจทย์
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.วสันต์ ศรีเมือง ตำแหน่ง : หัวหน้าสถาบัน สถานทีต่ ิดต่อ สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หมายเลขโทรศัพท์ 0945419153
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการส่งเสริมการ
คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก และศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาค ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพิ่มมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก การผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
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
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(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การพัฒนาเส้นทางระบบรถไฟความเร็วสูงต้องการกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจุบันได้มีการอนุมัติ
งบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง หลายเส้นทาง ดังนั้นสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความพร้อมทั้งหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรม มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการมนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงครั้งนี้
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วนมาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
- จัดเตรียมบุคลากรให้มีทักษะระดับสูง และมีความความชำนาญด้านเทคโนโลยีระบบราง
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีระบบราง
- พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระบบราง
- 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 : นักเรียนนักศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และผูท้ ท่ี ำงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(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
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(๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและ
ทดสอบระบบห้ามล้อชนิดไดนามิกส์
สำหรับรถไฟ
๒. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้าม
ล้อรถไฟชนิดลมอัด
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุง
ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ
๔. อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม
การเดินรถไฟ
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาณัติ
สัญญาณและระบบสื่อสารเบื้องต้น
๖. อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารหลั ก การ
ออกแบบเขี ย นผั ง ระบบอาณั ติ
สัญญาณของย่านสถานี

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค. - มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค. - ก.ย.๖๕
✓
✓
✓
✓
✓
✓

(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 และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ) มทร. อีสาน นครราชสีมา
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
• เครื่องมือดำเนินการ
 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
• 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 (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทำข้อมูล/การดำเนินงาน) มีจำกัด
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
2,386,500
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : จานวนผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ช่างฝีมือที่ผ่านการอบรม
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนากาลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบารุงรักษาที่มีทักษะสูงสาหรับรถไฟความเร็วสูง
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
259,200
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
432,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
24,000
54,000
30,000
7,500
12,000
64,800
32,400
30,240
15,120
หน้า ๑๔๓

คาชี้แจง

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ

43,200 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (3คน * 3วัน * 600บาท/ชม) 6 ครั้ง
72,000 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(2คน * 3วัน * 1500บาท/ชม) 6 ครั้ง
4,000
9,000
5,000
1,250
2,000
10,800
5,400
5,040
2,520

ค่าเดินทางวิทยากร(2คน * 2,0๐0บาท) 6 ครั้ง
ค่าที่พักวิทยากร(2คน * 2คืน * 1,500บาท/ห้อง) 6 ครั้ง
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง(1ครั้ง * 5,000บาท) 6 ครั้ง
ค่าจัดทาเกียรติบัตร (1,250บาท/ครั้ง) 6 ครั้ง
ค่าติดต่อประสานงาน(1ครั้ง * 2,000บาท) 6 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน(30คน * 6 มื้อ * 60บาท/มื้อ) 6 ครั้ง
ค่าอาหารว่าง(30คน * 2 มื้อ * 30บาท/มื้อ) 6 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร(7คน * 6 มื้อ * 120บาท/มื้อ) 6 ครั้ง
ค่าอาหารว่าง วิทยากร (7คน * 6 มื้อ * 60บาท/มื้อ) 6 ครั้ง

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
18,000
45,000
450,000
12,240
900,000
2,386,500
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คาชี้แจง
3,000
7,500
75,000
2,040
150,000

ค่าจ้างเหมาผู้ชว่ ย(2คน * 3วัน * 500บาท/วัน) 6 ครั้ง
ค่าเอกสารประกอบการอบรม(30คน * 250บาท/ชุด) 6 ครั้ง
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม(30คน * 2,500บาท/ชุด) 6 ครั้ง
ค่าของที่ระลึก(2คน * ๑๐๒0บาท) 6 ครั้ง
ค่าวัสดุเก็บผลการทดลอง(30คน * 5,000บาท) 6 ครั้ง

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
ปัจจุบันการเติบโตด้านสายการบินเป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก 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 โรงซ่ อมเครื่องบิน (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.........
สิน้ สุดปี.......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 ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ ละ
กิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1 โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานงานซ่อม
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
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 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 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : นักศึกษา, บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนา (Reskill) ทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบิน ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ด้านการคมนาคม สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อย : พัฒนาทักษะพื้นฐาน (Reskill) และผลิตกาลังคนเพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการบิน
๑. งบดาเนินงาน
๑๑,๓๒๐,๐๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 40 วัน x 1 คน )
๑,๑๐๔,๐๐๐
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 9 ชั่วโมง X 600 บาท X 40 วัน X 3 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 9 ชั่วโมง X 600 บาท X 40 วัน X 2 คน )
(กิจกรรมหลักที่ ๑ โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานงานซ่อมบารุงอากาศยาน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 40 วัน x 1 คน )
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
๑,๑๐๔,๐๐๐

๑,๑๐๔,๐๐๐

๒๖๔,๐๐๐
๗๖๘,๐๐๐
๗๖๘,๐๐๐
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
๒๓๖,๐๐๐

คาชี้แจง
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 9 ชั่วโมง X 600 บาท X 40 วัน X 4 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 9 ชั่วโมง X 600 บาท X 40 วัน X 1 คน )
(กิจกรรมหลักที่ ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 40 วัน x 1 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 9 ชั่วโมง X 600 บาท X 40 วัน X 4 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 9 ชั่วโมง X 600 บาท X 40 วัน X 1 คน )
(กิจกรรมหลักที่ ๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและแก้ปัญหาระบบปรับอากาศสาหรับอากาศยาน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 3 ชั่วโมง x 800 บาท x 40 วัน x 1 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายในภาคปฏิบัติ ( 7 ชั่วโมง X 200 บาท X 40 วัน X 1 คน )
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคปฏิบัติ ( 7 ชั่วโมง X 400 บาท X 40 วัน X 1 คน )
(กิจกรรมหลักที่ ๔ โครงการอบรมการซ่อมบารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเบื้องต้น)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 8 ชั่วโมง x 1200 บาท x 80 วัน x 1 คน )
(กิจกรรมหลักที่ ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาคบรรยาย ( 8 ชั่วโมง x 1200 บาท x 80 วัน x 1 คน )
(กิจกรรมหลักที่ ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบารุงอากาศยาน)
- ค่าพาหนะ
- ค่าที่พักวิทยากร (1 ห้อง X 1,450 บาท X 80 วัน )
(กิจกรรมหลักที่ ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)
- ค่าพาหนะ
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
๒๓๖,๐๐๐
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
๔๐๘,๐๐๐

๖๑๒,๐๐๐

๖๑๒,๐๐๐

๖๑๒,๐๐๐

คาชี้แจง
- ค่าที่พักวิทยากร (1 ห้อง X 1,450 บาท X 80 วัน )
(กิจกรรมหลักที่ ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบารุงอากาศยาน)

- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 30 คน X 40 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 30 คน X 80 มื้อ )
- ค่าอาหารเย็น (150 บาท X 30 คน X 40 มื้อ )
(กิจกรรมหลักที่ ๑ โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานงานซ่อมบารุงอากาศยาน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 45 คน X 40 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 45 คน X 80 มื้อ )
- ค่าอาหารเย็น (150 บาท X 45 คน X 40 มื้อ )
(กิจกรรมหลักที่ ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 45 คน X 40 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 45 คน X 80 มื้อ )
- ค่าอาหารเย็น (150 บาท X 45 คน X 40 มื้อ )
(กิจกรรมหลักที่ ๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและแก้ปัญหาระบบปรับอากาศสาหรับอากาศยาน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 45 คน X 40 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 45 คน X 80 มื้อ )
หน้า ๑๕๑

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)

๔๕๖,๐๐๐
๔๕๖,๐๐๐
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

๔๔,๒๐๐

๔๖,๐๐๐

คาชี้แจง
- ค่าอาหารเย็น (150 บาท X 45 คน X 40 มื้อ )
(กิจกรรมหลักที่ ๔ โครงการอบรมการซ่อมบารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเบื้องต้น)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 30 คน X 80 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 30 คน X 160 มื้อ )
(กิจกรรมหลักที่ ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท X 30 คน X 80 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท X 30 คน X 160 มื้อ )
(กิจกรรมหลักที่ ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบารุงอากาศยาน)
- มีดคัตเตอร์ ( 150 ด้าม X 200 บาท )
- ใบมีดคัตเตอร์ ( 150 ใบ X 30 บาท )
- เทปใส ( 40 ม้วน X 30 บาท )
- คลิปหนีบ ( 10 กล่อง X 200 บาท )
- ปากกาเคมี ( 100 ด้าม X 50 บาท )
- กระดาษกาว ( 50 ม้วน X 30 บาท )
(กิจกรรมหลักที่ ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)
- มีดคัตเตอร์ ( 150 ด้าม X 200 บาท )
- ใบมีดคัตเตอร์ ( 150 ใบ X 30 บาท )
- เทปใส ( 60 ม้วน X 30 บาท )
- คลิปหนีบ ( 13 กล่อง X 200 บาท )
- ปากกาเคมี ( 100 ด้าม X 50 บาท )

หน้า ๑๕๒

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)

๖๖,๐๐๐

๖๖,๐๐๐

(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา

๙๑๓,๐๐๐

คาชี้แจง
- กระดาษกาว ( 70 ม้วน X 30 บาท )
(กิจกรรมหลักที่ ๔ โครงการอบรมการซ่อมบารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเบื้องต้น)
- ปากกาเคมี ( 50 ด้าม X 50 บาท )
- กระดาษ A4 ( 200 รีม X 115 บาท )
- แฟ้มเอกสารสันกว้าง 2 นิ้ว ขนาด F4 ( 5 โหล X 1,100 บาท )
- หมึกพิมพ์ ( 10 ตลับ X 3,500 บาท )
(กิจกรรมหลักที่ ๕ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการบิน)
- ปากกาเคมี ( 50 ด้าม X 50 บาท )
- กระดาษ A4 ( 200 รีม X 115 บาท )
- แฟ้มเอกสารสันกว้าง 2 นิ้ว ขนาด F4 ( 5 โหล X 1,100 บาท )
- หมึกพิมพ์ ( 10 ตลับ X 3,500 บาท )
(กิจกรรมหลักที่ ๖ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการการซ่อมบารุงอากาศยาน)
- ลวสแตนเลสดขนาด 0.025 นิ้ว ( 50 kg x 1,000 บาท )
- ลวสแตนเลสดขนาด 0.032 นิ้ว ( 50 kg x 1,000 บาท )
- แผ่นอลูมิเนียมขนาด ( 120 ซม x 240 ซม x 2 มม ) ( 40 แผ่น x 2,500 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 1 เซนติเมตร ( 80 kg x 600 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 1.5 เซนติเมตร ( 80 kg x 600 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 5/32 นิ้ว ยาว 1 เซนติเมตร ( 50 kg x 600 บาท )
- รีเวทหัวกลมขนาด 5/32 นิ้ว ยาว 1.5 เซนติเมตร ( 50 kg x 600 บาท )
- รีเวทหัวแบนขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 1 เซนติเมตร ( 80 kg x 700 บาท )

หน้า ๑๕๓

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)

๔๙๐,๘๐๐

คาชี้แจง
- รีเวทหัวแบนขนาด 1/8 นิ้ว ยาว 1.5 เซนติเมตร ( 80 kg x 700 บาท )
- รีเวทหัวแบนขนาด 5/32 นิ้ว ยาว 1 เซนติเมตร ( 50 kg x 700 บาท )
- รีเวทหัวแบนขนาด 5/32 นิ้ว 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)
(กิจกรรมหลักที่ ๑ โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานงานซ่อมบารุงอากาศยาน)
- อะซิโตน ( 20 ถัง X 800 บาท )
- ลูกกลิ้งอลูมิเนียม ( 50 ชุด X 850 บาท )
- ถุงมือ ( 120 กล่อง X 100 บาท )
- อีพ็อกซี่เรซิน ( 60 ถัง X 800 บาท )
- แปรงทาเรซิ่น ( 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 )
- กระดาษทราย ( 30 กล่อง X 320 บาท )
- แก้วสาหรับผสมสาร ( 60 ถุง X 300 บาท )
- ไม้สาหรับคนสาร ( 40 ถุง X 100 บาท )
- ตัวเร่ง ( 60 ขวด X 70 บาท )
- ผ้าซับเรซิ่น (Breather Fabrics) ( 70 ม้วน X 500 บาท )

หน้า ๑๕๔

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)

๓๘๕,๐๐๐

คาชี้แจง
- 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 )
(กิจกรรมหลักที่ ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุผสมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)
- ท่อทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว ชนิดหนา (20 ม้วน X 1800 บาท)
- แฟลร์นัตขนาด 3/8 นิ้ว (1000 ชุด X 35 บาท)
- สารทาความเย็น R-134a (20 ถัง X 2700 บาท)
- ท่อยางอ่อนขนาด 1/2 นิ้ว (50 เมตร X 350 บาท)
- ท่อยางอ่อนขนาด 5/8 นิ้ว (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)
(กิจกรรมหลักที่ ๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและแก้ปัญหาระบบปรับอากาศสาหรับอากาศยาน)
- อะซิโตน ( 20 ถัง X 800 บาท )
- ลูกกลิ้งอลูมิเนียม ( 50 ชุด X 850 บาท )
- ถุงมือ ( 150 กล่อง X 100 บาท )
- อีพ็อกซี่เรซิน ( 70 ถัง X 800 บาท )
- แปรงทาเรซิ่น ( 200 อัน X 30 บาท )
- หน้ากาก ( 60 กล่อง X 950 บาท )
หน้า ๑๕๕

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)

๕๖๙,๐๐๐

คาชี้แจง
- ผ้าคาร์บอน ( 40 กล่อง X 1,500 บาท )
- ผ้าใยแก้ว ( 120 กล่อง X 1,000 บาท )
- โฟม ( 200 แผ่น X 100 บาท )
- กระดาษทราย ( 30 กล่อง X 320 บาท )
- แก้วสาหรับผสมสาร ( 90 ถุง X 300 บาท )
- ไม้สาหรับคนสาร ( 60 ถุง X 100 บาท )
- ตัวเร่ง ( 70 ขวด X 70 บาท )
- ผ้าซับเรซิ่น (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 )
(กิจกรรมหลักที่ ๔ โครงการอบรมการซ่อมบารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเบื้องต้น)

หน้า ๑๕๖

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เมืองพี่เมืองน้อง
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลี่ยนกับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วงเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนสบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต
และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา ตำแหน่ง : หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สถำนที่ติดต่อ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ 044-243-129
: นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-991-8653
(1) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการ
วางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านเสถียรภาพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงกลไกภาครัฐ ในการบริหารเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณของประเทศให้สามารถสนับสนุนการนา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้ มีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคและเมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็ง ของแต่ละพื้นที่ และชุมชนเพื่อเสริมหนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมได้ อีกทั้ง เป็นการสนับสนุน การกระจายความมั่งคั่งไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้า
ในทุกมิติ และสร้ างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสั งคมในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์
ที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้มิติด้านการต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
จังหวัดนครราชสี มาได้ดาเนิน การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และงานในระดับ พื้นที่ได้มีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา มีความเชื่อมโยงกับมิติต่างประเทศประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1. การพัฒนาและเพิ่ มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่างประเทศจะเป็นกลไกสาคัญ
ที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : จังหวัดนครราชสีมาได้ลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัด นครราชสีมา แห่งราชอาณาจักรไทย กับมณฑลเสฉวน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยทั้งสองฝ่ายจะดาเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือรูปแบบต่างๆ
ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข บุคลากร
สวัสดิการสังคมและด้านต่างๆ ด้วยความเสมอภาคและเอื้อประโยชน์แก่กัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน เกิดการสนับสนุน
หน้า ๑๕๗

ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างทั้งสองฝ่ายได้สร้างความสัมพันธ์และมีการติดต่ออย่างใกล้ชิด ซึ่งการขับเคลื่อน
กิจกรรมดังกล่าว จาเป็นต้องมีการพบปะทั้งเหย้าและเยือน เพื่อปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน จัดให้มี
การประชุมเป็นประจาระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่าย เพื่อกาหนดแผนการร่ วมมือและติดตามผลการ
ปฏิบัติตามบันทึกความตกลงของทั้งสองฝ่าย
ภายหลังจากการลงนาม MOU ดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
การสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนติดต่อกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับ
มณฑลเสฉวน อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง การติดต่อประสานงานที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งชมรมมิตรภาพโคราช – เฉิงตู (ภาคเอกชน) เพื่อร่วม
ทาหน้าที่ติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนสานสัมพันธ์ในด้านต่างๆ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็น
ประจาทุกปีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง
ควำมเร่งด่วน : ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ กับมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีน
แบบเหย้าเยือน เพื่อสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการติดต่อ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
(1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านการค้าการลงทุน และด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนส่งเสริมและขยายความร่วมมือฉันมิตรระหว่างมณฑลเสฉวนกับจังหวัดนครราชสีมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
(2) เพื่อนาคณะผู้บริหารระดับสูง ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนของทั้ง 2 ฝ่าย ได้เข้าร่วมงาน
งานมหกรรม หรืองานเทศกาลประจาปีต่างๆ ของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) เพื่อให้มีการประชุมของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชนติดตามและประเมินเพื่อกาหนดแผนการร่วมมือ และ
ติดตามผลการปฏิบัติตามความตกลงของทั้งสองฝ่ายต่อไป
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร....1.....ปี เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : ……จังหวัดนครราชสีมา……และมณฑลเสฉวน…สาธารณรัฐประชาชนจีน…………
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :…ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบกิจการ
ด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ…องค์กรภาคเอกชน…ผู้ประกอบการ…นักศึกษา พ่อค้า..
และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา...
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด…ร้อยละ 70 ของความสาเร็จของคาวมร่วมมือและแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านการค้าการลงทุน หรือด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
(๔.๒) ผลผลิต
(1) มีการเยี่ยมเยือนของคณะผู้บริหารของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักธุรกิจและผู้ประกอบ
กิจการของทั้ง 2 ฝ่าย ในการเข้าร่วมงานงานมหกรรม หรืองานเทศกาลประจาปีต่างๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
(2) มีการประชุมของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน เพื่อติดตามและประเมินผลงาน และกาหนดแผนการ
ร่วมมือ และติดตามผลการปฏิบัติตามความตกลงของทั้งสองฝ่าย อย่างน้อย 1 ครั้ง
หน้า ๑๕๘

(๔.๓) ผลลัพธ์ : (1) เกิดความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา นักศึกษาของทั้ง 2 ฝ่าย
(2) เพิ่มช่องทางการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
(3) มีความสัมพันธ์ระหว่างเมืองแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตามบันทึกความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องระหว่างจังหวัดนครราชสีมาแห่งราชอาณาจักรไทยและมณฑลเสฉวนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรใกล้ชิดนาไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงด้วยดี
เชิงลบ : ..…-…………………………………………………………………………………………………
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลา
ที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.
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1. เชิ ญ /รั บ คณะผู้ บ ริ ห ารภาครั ฐ เอกชน/
ผู้ ป ระกอบการ และสื่ อ มวลชนจากมณฑล
เสฉวนเยื อน ร่ว มงานมหกรรม/เทศกาลเที่ยว
ประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา และประชุม
เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลงานปี ที่ ผ่ า นมา
พร้อมวางแผนดาเนินการร่วมกันในปีถัดไป
2 . น า ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ภ า ค รั ฐ เ อ ก ช น /
ประกอบการ และสื่ อ มวลชน ของจั ง หวั ด
นครราชสี มา เข้ า ร่ ว มงาน Expo หรื อ งาน
มหกรรม หรื องานเทศกาลต่างๆประจ าปี ของ
มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. การส่งเสริมการค้าการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา
ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประขาชนจีน

ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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65
65
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(๖) วิธีกำรดำเนินงำน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 2,000,000 บำท (สองล้ำนสบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนิน การได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
หน้า ๑๕๙

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
...มีการดาเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี...........
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
...-...........................................................................................................................................

หน้า ๑๖๐

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

กิจกรรมที่ 1

หน่วย: บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕65
ปี ๒๕64
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลี่ยนกับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน แบบเหย้าเยือน
กิจกรรมย่อย 1 : รับคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนจากมณฑลเสฉวนเข้าร่วมงานมหกรรม/เทศกาลเที่ยวประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
1,288,100.00 ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,288,100.00 ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
81,000.00

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

1,170,000.00

๒๗,๐๐๐.๐๐
๒๗,๐๐๐.๐๐
๓๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๐๔,๐๐๐.๐๐

- ค่าจ้างล่าม 3 คนๆ ละ 2,500 จานวน 3 วัน
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น วันละ 1,3๐๐ บาท 2๐ คน จานวน 4 วัน
- ค่าที่พักคืนละ 2,5๐๐ บาท 20 ห้อง จานวน 4 คืน 2 ครั้ง

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๘,๐๐๐.๐๐
(2) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนา

- ค่าเช่าพาหนะสาหรับการรับคณะเดินทาง จานวน 3 คัน ๆ ละ 4000 บาท 4 วัน
ค่าจัดประชุมพบปะหารือแลกเปลี่ยนและเจรจาแลกเปลี่ยน Business Matching กับคณะมณฑลเสฉวน จานวน 1 ครั้ง
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching ออกแบบพื้นที่ พร้อมตกแต่งสถานที่จดั หาอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมงาน จานวน 50 คน
- ค่าจ้างเหมาแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 30 คน ๆ ละ 300 บาท

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑๘,๐๐๐.๐๐

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

37,100.00

๕๑,๐๐๐.๐๐

(๑) วัสดุสานักงาน

๓๑,๐๐๐.๐๐

(2) วัสดุคอมพิวเตอร์

๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมกิจกรรมย่อยที่ 1

คาชี้แจง

400,000.00

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่มา : สํานักงบประมาณ

หน้า ๑๖๑

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

กิจกรรมที่ 2

หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕64
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต : ๑ ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลีย่ นด้านการค้าการลงทุนกับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรมย่อยที่ 2 : นาคณะผู้บริหารภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงาน Expo หรืองานมหกรรม หรืองานเทศกาลต่างๆประจาปีของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑. งบดาเนินงาน
๘๔๐,๐๐๐.๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๘๔๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๘๐,๐๐๐.๐๐

(๑) ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ค่าอาหารวันละ 1,0๐๐ บาท 1๐ คน จานวน 4 วัน
ค่าทีพ่ ักคืนละ 2,5๐๐ บาท 10 ห้อง จานวน 4 คืน
ค่าเช่าพาหนะสาหรับการรับคณะเดินทาง จานวน 1 คัน ๆ ละ 10,000 บาท 4 วัน
ค่าจัดประชุมพบปะหารือแลกเปลีย่ นและเจรจาแลกเปลีย่ น Business Matching กับคณะมณฑลเสฉวน
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching ออกแบบพืน้ ที่ พร้อมตกแต่งสถานทีจ่ ัดหาอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้
พร้อมอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมงาน จานวน 50 คน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

๔๐,๐๐๐.๐๐

(๑) วัสดุสานักงาน

๒๐,๐๐๐.๐๐

(2) วัสดุคอมพิวเตอร์

๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมกิจกรรมย่อยที่ 2

840,000.00

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ทีม่ า : สานักงบประมาณ

หน้า ๑๖๒

แบบฟอรรายละเอียดจาแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

กิจกรรมที่ 3

หน่วย : บาท

งบประมาณ
ปี ๒๕65
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕64
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต : ๑ ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมความร่วมมือการเจรจาแลกเปลีย่ นกับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน แบบเหย้าเยือน
กิจกรรมย่อยที่ 3: การส่งเสริมการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประขาชนจีน
๗๖๐,๐๐๐.๐๐
๗๖๐,๐๐๐.๐๐

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการค้า ร่วมมือทางเศรษฐกิจ

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

(2) จัดหาสถานทีส่ าหรับจัดกิจกรรม

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

(3) ออกแบบ ตกแต่งสถานทีใ่ ห้สวยงาม มีเอกลักษณ์และ
เหมาะสมกับกิจกรรม
(4) ค่าอาหารวันและอาหารเย็น
(5) จัดให้มี นิทรรศการ Display Story จังหวัด

๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมกิจกรรมย่อยที่ 3
รวมกิจกรรมย่อย 1+2+3

เป็นเงินทัง้ สิน้

1. ค่าเช่าสถานทีเ่ พือ่ รองรับการจัดกิจกรรม เช่น ห้องประชุมในโรงแรม พร้อมอุปรกรณ์ทใี่ ช้ในการจัด
กิจกรรม เช่น เครือ่ งเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น จานวน 2 ครัง้ ๆละ 100,000 บาท
2. ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานทีใ่ ห้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม จานวน 1 ครัง้ ๆละ 100,000 บาท
3. ค่าอาหารวันและอาหารเย็น คนละ 1,0๐๐ บาท 1๐ คน จานวน 4 วัน
- จ้างจัดนิทรรศการ Display Story วิถชี วี ติ จังหวัดฯ ในพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 30 ตารางเมตร จานวน
1 ครั้ง ๆ ละ 100,000 บาท เพือ่ สร้างภาพลักษณ์และการตระหนักรู้ในสินค้าและบริการให้เป็นทีร่ ู้จกั

760,000.00
2,000,000.00 (สองล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทัง้ รายการ
ทีม่ า : สานักงบประมาณ

หน้า ๑๖๓

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

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

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมย่อย : จัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์เมืองโคราช
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 ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เน้นการเพิ่มรายได้และพัฒนาพื้นที่
เชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยว
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗๓,๘๙๓ ล้านบาท ( ๓.๔ % ของรายได้ท่องเที่ยวของประเทศ ) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
จังหวัดนครราชสีมา “โคราช” มีวัฒนธรรมที่งดงามและโดดเด่น อาทิ ประวัติศาสตร์ต้นกำเนินอารยธรรมสมัยทราวดี สมัยลพบุ รี
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"
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอมโบราณ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลาย และ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑๒ และตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น จะเกิดผลสำเร็จ เป็นรูปธรรมที่จ ับ ต้องได้จ ะต้ องมีแ หล่ง ข้ อมูล องค์ค วามรู้
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 เพื่อรองรับผู้ มาเยือนและนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
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ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : จากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าทำให้วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต แบบดั้งเดิมที่เป็ น 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
✓ โครงการใหม่
 โครงการเดิม

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
✓ ดำเนินการปกติ
 พัฒนา

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี 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) พิพธิ ภัณฑ์โคราช เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทัง้ ในด้านต้นกำเนิดอารยธรรม ลักษณะทางกายภาพที่ราบสูงโคราช
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 เพิ่มขึ้น 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 เพิ่มขึ้น
๒) มีพิพิธภัณฑ์โคราช เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านต้นกำเนิดอารยธรรม ลักษณะทางกายภาพที่ราบสูงโคราช
วิถีชีวิตชุมชน มหานครแห่งอีสาน(วีดิทัศน์) และของดีโคราช(นิทรรศการหมุนเวียน)
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(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ ละ
กิจกรรมสำคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

✓

๑. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โคราช
(๖) วิธีการดำเนินงาน

ต.ค. - ธ.ค. 64

 ดำเนินการเอง

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
✓

✓

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓0,267,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ

งบประมาณ
๓0,27๖,๐๐๐.....๓0,267,๐๐๐...-

เงินนอกงบประมาณ
หน่วย: บาท

รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
หมายเหตุ 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
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(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์

 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
✓ ทั้งหมด
✓ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
• เครื่องมือดำเนินการ

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
✓ มีประสบการณ์สูง
• เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
✓ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 ต้องทำรายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
๑) มีแหล่งเรียนรู้ ของจังหวัดนครราชสีมา สำหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมย่อย : จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองโคราช
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

30,267,000
30,267,000
๑. งานรื้อถอน
- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง ๑,๐๗๔ ตร.ม.
- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐเดิม ๒๕๐ ตร.ม.
- งานรื้อถอนผนังเบาเดิม ๔๕๐ ตร.ม.
- งานรื้อถอนฝ่าเพดาน ๑,๐๗๔ ตร.ม.
๒. งานสถาปัตยกรรม
- บริเวณที่ ๑ ต้นกาเนิดอารยธรรม ๒๔๒ ตร.ม.
- บริเวณที่ ๒ ลักษณะทางกายภาพที่ราบสูงโคราช ๑๕๒ ตร.ม.
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
- บริเวณที่ ๓ วิถีชีวิตชุมชน ๕๓๙ งาน
- บริเวณที่ ๔ มหานครแห่งอีสาน (พื้นที่จัดวีดิทัศน์) ๑ งาน
- บริเวณที่ ๕ ของดีโคราช (นิทรรศการหมุนเวียน) ๑๗๐ ตร.ม.
- บันไดขึ้นชม นิทรรศการชั้นสอง ๑ งาน
๓. งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๑ งาน
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ๑ งาน
๔. งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ แบบกระจายลม ๔ ทิศทาง ชนิดฝังฝ้าเพดาน
- 4way ceiling cassette type (15,000 BTU/Hr) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๘ ชุด
- 4way ceiling cassette type (18,000 BTU/Hr) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๒๔ ชุด
- ระบบระบายอากาศ
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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 อย่างจริงจังและต่อเนื่ อง เพื่อทำให้จังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและ
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ แหล่ งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้า งขึ้น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ย วทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ มีการเดินทางมาทั้งเที่ยว
ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีหลากหลายและครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา แต่ยังขาดปัจจัย
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้
เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ปัจจุบันแนวโน้มเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายมุ่งไปสู่ การเป็นรัฐบาล
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 เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส
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 โดยใช้เครื่องมือด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ 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. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
(๔.๒) ผลผลิต
๑) มีฐานข้อมูลขอแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องและแม่นยำ
(๔.๓) ผลลัพธ์ เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง
4).ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโคราช
(Big Data for Korat Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

ก.ค. ก.ย.
✓

✓

(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)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่).....
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
• บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
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• เครื่องมือดำเนินการ
• เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
3. แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยว
4. ข้อจำกัดด้านฤดูกาล
5. ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬาสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : มีฐานข้อมูลขอแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องและแม่นยา
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโคราช (Big Data for Korat Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
๑. งบดาเนินงาน
5,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
5,000,000
โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโคราช (Big Data for Korat Tourism)
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
5,000,000 1. ส่วนของแอพพลิเคชันและฐานข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1.1. ระบบเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน สาหรับผู้ดูแลระบบและผู้บริหาร
ประด้วยระบบย่อยดังนี้
1.1.1. จัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้
1.1.2. จัดการข้อมูลกิจกรรมได้
1.1.3. จัดการข้อมูลสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ได้
1.1.4. จัดการข้อมูลการขายสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ได้
1.1.5. จัดการข้อมูลข้อเสนอแนะสถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรม/สินค้า/บริการ/และ
ผลิตภัณฑ์ได้
1.1.6. จัดการรายงานต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจได้
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1.2. แอพพลิเคชันแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรม และขายสินค้า
บริการ และผลิตภัณฑ์
1.2.1. สามารถดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้
1.2.2. สามารถให้ข้อเสนอแนะสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปแล้วได้
1.2.3. สามารถดูข้อมูลกิจกรรมได้
1.2.4. สามารถให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมได้
1.2.5. สามารถซื้อสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ได้
1.2.6. สามารถชาระสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ผ่าน Payment Gateway ได้
1.2.7. สามารถให้ข้อเสนอแนะสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อไปแล้วได้
2. ส่วนของการตลาดเชิงรุก ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
2.1. การสร้างการเรียนรู้ (Awareness) โดยการทา SEO และใช้สื่อ Social Media เช่น
Facebook หรือ Line หรือ YouTube หรือ Instagram เป็นต้น
2.2. การค้นพบ (Discovery) การสร้างเนื้อหา (Content) ของการท่องเที่ยว หรือ
กิจกรรม หรือ สินค้า หรือ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์
2.3. การพิจารณา (Consideration) การสร้างเนื้อหา (Content) เชิงลึกของการ
ท่องเที่ยว
หรือ กิจกรรม หรือ สินค้า หรือ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์
2.4. การสานสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) การส่งข้อมูลที่สาคัญ เช่น
การรับประกันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือ ประสบการณ์จากลูกค้าอื่น ๆ
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

2.5. จัดทาตัวอย่างเนื้อหา (Content) ประกอบด้วย ๑) การท่องเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมา
จานวน ๒ สถานที่ ๒) สินค้าของจังหวัดนครราชสีมาจานวน ๒ ชิ้น และ
๓) บริการในจังหวัดนครราชสีมาจานวน ๒ บริการ แต่ละตัวอย่างเนื้อหา (Content)
ประกอบด้วยวิดีโอจานวน ๑ วิดีโอ โดยระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๒ นาที
และรูปภาพจานวน ๑๐ รูปภาพ
2.6. ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จานวน 10,000 คน มีการถูกใจ
ในสื่อทุกช่องทางจานวน 1,000 คน และการสนทนามายังผู้ดูแลระบบจานวน 100 คน
3. ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เหมืองข้อมูลและการตัดสินใจอัจฉริยะ
3.1. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining) โดยวิเคราะห์ความคิดเห็น
จากการรีวิวสินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว จัดเป็นเชิงบวกและเชิงลบ เช่น
“น้าตกสวยมากคะ วิวดี และมีขยะ” ความคิดเห็นโดยรวมนั้นจัดเป็นบวก
3.2. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining) แบบคุณลักษณะ
โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการรีวิวแหล่งท่องเที่ยว หรือ กิจกรรม หรือ สินค้า
หรือ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ จัดเป็นเชิงบวกและเชิงลบเจาะลึกรายคุณลักษณะ
เช่น “น้าตกสวยมากคะ วิวดี และมีขยะ” ความคิดเห็นโดยรวมนั้นจัดเป็นบวก
แต่หากวิเคราะห์จะพบว่า “ขยะ” นั้นมีความคิดเห็นเป็นลบ ควรแก่การแก้ไข
3.3. พยากรณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวรายเดือนและรายปี
3.4. การจัดตารางการท่องเที่ยวอัจฉริยะ โดยสามารถสร้างตารางการท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวได้อัตโนมัติ
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

3.5. การสร้างเหมืองความสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้า
ที่จาหน่าย และสามารถแนะนาสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น
ปกติแล้วคนซื้อผ้าไหม มักจะซื้อเสื้อผ้าฝ้ายด้วย เมื่อมีคนสั่งซื้อผ้าไหม
แล้วระบบจะแนะนาร้านเสื้อผ้าฝ้ายให้กับลูกค้าทันที
3.6. การสร้างระบบนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟเพื่อให้สามารถ
ใช้ในการสรุปและประกอบการตัดสินใจได้ เช่น สถานที่ที่นักท่องเที่ยว
เดินทางไปมากที่สุด และพิกัด Plot ลงในแผนที่ พร้อมปริมาณ
4. ส่วนของอุปกรณ์ (Hardware)
4.1. เครื่องแม่ข่าย จานวน 1 เครื่อง ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะ
4.2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก จานวน 1 เครื่อง 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 : ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ทำงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 4425 2444
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสูงในการนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็น
จังหวัดที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศเป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน ที่ก่อให้เกิดชุมชนท่องเที่ ยวที่มีเอกลักษณ์และ
เป็นที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรในพื้นที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะต้อนรับ การช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพื่อเป็นการบริ การนักท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในพื้นที่ในการรักษาดูแล
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นน่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น
(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดนครราชสีมา ยังขาดแคลนและมีความต้องการกำลังเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะ
ยังไม่เพียงพอ โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในท้องที่นั้น ๆ จะช่วยแบ่งเบาภาระและเป็นการช่วยส่งเสริมในการ
รักถิ่นฐานบ้านเกิด การอนุรักษ์และหวงแหน รวมไปถึงการเป็นเจ้าบานที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทำเกิดกิจกรรมและรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวในวิถีใหม่ (New Normal)
เร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(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. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ร้อยละ 5
2. มีการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิ ง คุ ณ ภาพ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที ่ ย ว โดยเพิ ่ ม ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
(๔.๒) ผลผลิต
๑) จำนวนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๒) กิจกรรมเพือ่ สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
(๔.๓) ผลลัพธ์ มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒) มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้นได้
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
กิจกรรมย่อย
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 (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(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
2. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ผลผลิต : จานวนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเพื่อสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
705,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
187,200
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

คาชี้แจง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสามัครฯ จานวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
จัดอบรม 3 วัน 2 คืน
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมา

24,000 วิทยากรภาครัฐ จานวน 20 ชั่วโมง/ครั้ง
19,200 วิทยากรภาคเอกชน จานวน 8 ชั่วโมง/ครั้ง
144,000 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ จานวน 10 คน/ครั้ง
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

507,800
150,000
30,000
8,000
20,000
50,000

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

36,000
180,000
26,800
7,000

(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
* ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

10,000

ค่าที่พักของผู้เข้าอบรม จานวน 50 คน คนละ 2 คืน คืนละ 750 บาท
ค่าที่พักของวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ จานวน 10 คน คนละ 2 คืน คืนละ 750 บาท
ค่าพาหนะเหมาจ่ายวิทยากรจานวน 8 คน
ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้าอบรมจานวน 50 คน จานวน 2 ครั้ง
ค่าจ้างจัดทาคู่มือการสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 500 เล่ม เล่มละ 100 บาท
ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร จานวน 60 คน คนละ 6 มื้อ มื้อละ 50 บาท
ค่าอาหาร จัดไม่ครบทุกมื้อสาหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร จานวน 60 คน
คนละ 3 วัน วันละ 500 บาท
ค่ารถโดยสาร (รถบัส)+ค่าน้ามัน (สาหรับการจัดอบรมครั้งที่ 2)
ค่าเอกสารประกอบการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 ชุด

10,000 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน/ครั้ง
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ...........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ
วงเงิน 4,000,000 บำท (สีล่ ้ำนบำทบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
แผนงำน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต จิตละมัย ตาแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ทางาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา 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) ได้กาหนดประเด็นในการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ตอบสนองนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้กาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2564 – 2565) กาหนดว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาทั้งเที่ยวตลอดทั้งปี อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้
เกิดรายได้กระจายอย่างทั่วถึง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ได้รับให้เป็นเมือง Sport City ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาภายในจังหวัดหลากหลาย
ประเภทกีฬา สามารถดาเนินการได้ทุกพื้นที่ของจังหวัด รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีมาตรฐานในการรองรับผู้สนใจ
ด้านกีฬาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การจัดกิจกรรมในจังหวัดจึงมีความจาเป็น
และมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น เกิดความร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็น
แรงกระตุ้นสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้ยั่งยืน
เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) : มำก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม ๒๕๖4 สิ้นสุดปี กันยำยน ๒๕๖5
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล 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) รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึน้
๒) กิจกรรมการออกกาลังกายและนันทนาการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
(๔.๓) ผลลัพธ์ เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่
ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร

กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.

ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ

ม.ค. - มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค. - ก.ย.













(๖) วิธีกำรดำเนินงำน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 4,093,600 (สี่ล้ำนเก้ำหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ
ดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ
กาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่).....
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
หน้า ๑๘๔

๓
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทาข้อมูล/การดาเนินงาน) มีจากัด

หน้า ๑๘๕

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วละกีฬาสูม่ าตรฐานสากล
ผลผลิต : เกิดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ ว
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสูค่ วามเป็นเลิศ
๑. งบดาเนินงาน
1,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

ปี ๒๕๖5

คาชีแ้ จง

4,093,600
1,008,000
105,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมที่ 1 (จานวน 5 คน/5 ชั่วโมง/600 บาท/7 รุ่น)
315,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมที่ 2 (จานวน 3 คน/25 ชั่วโมง/600 บาท/7 รุ่น)
588,000 ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมที่ 3 (จานวน 2 คน/70 ชั่วโมง/600 บาท/7 รุ่น)

1.1.2 ค่าใช้สอย

2,963,100
350,000
756,000
350,000
875,000
122,500
264,600
245,000

1.1.3 ค่าวัสดุ

ค่าอาหารกิจกรรมที่ 1 (ไม่ครบมือ้ ) (จานวน 250 คน/1 มือ้ /200 บาท/7 รุ่น)
ค่าอาหารกิจกรรมที่ 2 (ไม่ครบมือ้ ) (จานวน 135 คน/4 มือ้ /200 บาท/7 รุ่น)
ค่าอาหารกิจกรรมที่ 3 (ไม่ครบมือ้ ) (จานวน 50 คน/5 มือ้ /200 บาท/7 รุ่น)
ค่าอาหารกิจกรรมที่ 3 (ครบมือ้ ) (จานวน 50 คน/5 มือ้ /500 บาท/7 รุ่น)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมที่ 1 (จานวน 250 คน/2 มือ้ /35 บาท/7 รุ่น)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมที่ 2 (จานวน 135 คน/8 มือ้ /35 บาท/7 รุ่น)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมที่ 3 (จานวน 50 คน/20 มือ้ /35 บาท/7 รุ่น)

122,500
122,500 ค่าเอกสารผูเ้ ข้าอบรมจานวน 7 ครั้งๆ ละ 250 คนๆ 70 บาท

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านั้น
หน้า ๑๘๖

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับควำมสำคัญ......
ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว 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 : ยกระดับกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยเชื่อมต่อภำคและภูมภิ ำค
แผนงาน : เสริมสร้ำงและพัฒนำสินค้ำ และบริกำรเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
หน่วยดาเนินการ : สำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ และสำนักส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
หรือ สสปน. (TCEB)
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
ตาแหน่ง : หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย นม. 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3129
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนำภำค
แผนพัฒนำจังหวัด / กลุม่ จังหวัด)
จังหวัดนครรำชสีมำ ได้มีหนังสือแสดงควำมประสงค์เสนอตัวและขอรับกำรสนับสนุนกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน
พืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) ต่อสำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. (TCEB)
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรประมูลสิทธิ์งำนเข้ำมำจัดในประเทศไทย เนื่องจำกจังหวัดนครรำชสีมำมีศักยภำพด้ำนพื้นที่
และควำมพร้อมในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรคมนำคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงในระดับภูมิภำค สถำนที่ในกำรจัด
ประชุมสัมมนำขนำดใหญ่ รวมถึงบริกำรด้ำนที่พักที่ได้มำตรฐำน เพื่อยกระดับเมืองมุ่งสู่ Korat Smart City , Korat MICE City ,
และรองรับกำรจัดตั้ง ท่ำเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ของภูมิภำค ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดนครรำชสีมำ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ประกอบกับวิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดให้มีประเด็นยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ ซึ่งจะส่งเสริมให้จังหวัดนครรำชสีมำ มุ่งสู่
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม ให้เป็นศูนย์กลำงและผู้นำของภูมิภำค เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหภำคและ
กระจำยรำยได้ลงสู่ชุมชน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และยกระดับจังหวัดนครรำชสีมำให้อยู่ในระดับเวทีนำนำชำติ
จังหวัดนครรำชสีมำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรและคณะทำงำนประมูลสิทธิ์เป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรม
พืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำร
จัดงำนขนำดใหญ่ในระดับโลก ส่งผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงครบวงจร ทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน แหล่งน้ำขนำดใหญ่เพื่อใช้ในกำร
จัดงำนและแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำและภัยแล้งในพื้นที่และพื้นที่อำเภอใกล้เคียงตั้งแต่เริ่มโครงกำรและยั่งยืนไปในระยะยำว
กำรวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่ 10 ปี สร้ำงกำรลงทุน ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน สร้ำงและกระจำยรำยได้ในพื้นที่ กำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ รวมถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์
ในอนำคต เพื่อให้เกิดกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กำรเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก เป็นกำรนำเสนอควำมหลำกหลำยทำงพืชพันธุ์
งำนแสดงพันธุ์ไม้นำนำชนิด วิทยำกำร เทคโนโลยีพืชสวนที่ทันสมัย กำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนเกษตรและพืชสวน
รวมทั้งศิลปะกำรแสดงและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดั บนำนำประเทศ รวมถึงประโยชน์ต่อกำรท่องเที่ยว กำรจัดงำน
มหกรรมพืชสวนโลกจะมีส่วนสำคัญในกำรส่งเสริมด้ำ นเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม และด้ำนกำรท่องเที่ยว หำกมีกำรจัดงำนขึ้ น
ในประเทศไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภำค และระดับประเทศ ในกำ รยื่นประมูลสิทธิ์
เป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครรำชสีมำต้องนำเสนอข้อมูลควำมพร้อมของเมืองในกำร
เป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรมพืชสวนโลกต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม และต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติยื่นประมูลสิทธิ์
ต่อสมำคมพืชสวนระหว่ำงประเทศ (International Association of Horticultural Producers-AIPH) และองค์กำรนิทรรศกำร
นำนำชำติ (Bureau of International Expositions – BIE)
หน้า ๑๘๗

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน)
เพื่อให้กำรจัดเตรียมข้อมูลของเมือง เป็น ไปด้วยควำมเรียบร้อ ย จังหวัดนครรำชสีม ำจึงได้จัดท ำโครงกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพงำนมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ. 2029) จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนประกอบกำรนำเสนอควำมพร้อมของเมือง เพื่อยื่นประมูลสิทธิ์ต่อ สมำคมพืชสวนระหว่ ำงประเทศ (International
Association of Horticultural Producers-AIPH) และองค์กำรนิทรรศกำรนำนำชำติ (Bureau of International Expositions –
BIE) ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของจังหวัดนครรำชสีมำและประเทศไทยรวมไปถึงกระจำย
ควำมเจริญ และลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่ตอนเหนือจังหวัดนครรำชสีมำและจังหวัดขอนแก่นตอนล่ำง
๒) เพื่อจัดให้เกิดกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนพืชสวนและกำรเกษตรกับนำนำประเทศที่มำ
ร่วมงำน และส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยตลำดสินค้ำกำรเกษตรให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น
๓) สำมำรถยื่นประมูลสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) ได้สำเร็จ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงกำรเดิม
 โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ....1....ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี 30 กันยำยน 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
พื้นที่ป่ำสำธำรณประโยชน์โคกหนองรังกำ ตำบลเทพำลัย อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 2,4๘๖ ไร่
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
1) ภำครัฐ ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ สำนักงำนจังหวัด สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
(องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. (TCEB) อำเภอคง เทศบำลตำบลเทพำลัย สำนักงำนที่ดินจังหวัด สถำนีพัฒนำที่ดิน สำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนเกษตรจังหวัด
สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
๒) สถำบันกำรศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ และเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำในจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓) ภำคประชำชน ได้แก่ ประชำชน ในพื้นที่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๑) ภำคเอกชน ได้แ ก่ โรงแรม ที่พั ก ร้ ำนอำหำร สถำนที่ ป ระชุม และสถำนที่จั ด งำน บริ ษั ทรั บจั ดงำน
บริษัทโลจิสติกส์ หอกำรค้ำจังหวัด สภำอุตสำหกรรมจังหวัด สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ห้ำงสรรพสินค้ำ สมำคม ชมรม
ทำงธุรกิจจังหวัดนครรำชสีมำและจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) ภำคประชำชน ได้แก่ ประชำชน ในพื้นที่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
๑) จังหวัดนครรำชสีมำ สำมำรถจัดเตรียมข้อมูลของเมือง และเอกสำรรูปเล่ม ข้อมูล Presentation และ เอกสำร
ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ ในกำรนำเสนอควำมพร้อมกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) เพื่อกำรยื่นประมูล
สิทธิ์กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029)
2) ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงงำน กำรลงทุนในพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น เกิดนวัตกรรมกำรต่อยอดองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ ในพื้นที่ ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของตนเองได้
3) จังหวัดนครรำชสีมำมีควำมพร้อมในกำรยื่นประมูลสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572
(ค.ศ.2029) ภำยในกำหนดระยะเวลำ

หน้า ๑๘๘

(๔.๒) ผลผลิต
๑) เอกสำรรูปเล่ม ข้อมูล Presentation และ เอกสำรประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ ในกำรนำเสนอควำมพร้อม
กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) เพื่อกำรยื่นประมูลสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572
(ค.ศ.2029)
๒) แผนพัฒนำพื้นที่จัดงำนทั้งกำอนและหลังกำรจัดงำน เพื่อในกำรนำเสนอควำมพร้อมกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน
พืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) เพื่อกำรยื่นประมูลสิทธิ์กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029)
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
๑) เกิดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงงำน กำรลงทุนในพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น เกิดนวัตกรรมกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ
ในพื้นที่ ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของตนเองได้
๒) จังหวัดนครรำชสีมำมีควำมพร้อมในกำรยื่นประมูลสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572
(ค.ศ.2029) ภำยในกำหนดระยะเวลำ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กำรกระจำยควำมเจริญ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษำค้นคว้ำวิจัย และ
ศูนย์กลำงกำรทำธุรกิจแห่งใหม่ของภูมิภำค
เชิงลบ : -ไม่มี(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรำยละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุม่ จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมำย  ลงใน
ช่องระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
64
65
65
65
จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินโครงการเชิง




พื้นที่
-จัดทาข้อมูลเตรียมความพร้อมมุ่งเน้นค้นหำจุดเด่น
และอัตลักษณ์ทสี่ ำคัญของจังหวัด
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดหลัก (Theme) ในการ
จัดงาน โมเดลกำรจัดงำน และกำรวำงผังกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่ ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรดำเนินโครงกำรฯ
-จัดทาข้อมูลประโยชน์ของการจัดงานที่ยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน เมือง ชุมชน และพื้นที่รอบด้ำน
จังหวัดใกล้เคียงภูมิภำคและประเทศจะได้รับ
-การจัดทาแผนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community Engagement Plan)
-แผนการใช้พื้นที่ภายหลังการจัดงาน (Post used
/Legacy Planning) กำรนำเสนอแนวคิดกำรจัดงำน (Theme)
ที่เหมำะกับ DNA ของจังหวัดและสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจใน
ระดับโลก ทำให้เกิดกำรจดจำภำพลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงำม
ของจังหวัดนครรำชสีมำและประเทศไทย โดยแนวคิดที่จะจัด
งำนจะต้องแตกต่ำงและโดดเด่นกว่ำงำนต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรเป็นเจ้ำภำพกำรจัดงำน
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดำเนินกำรเอง

 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย)
หน้า ๑๘๙

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ต้องมีเหตุผลควำมจำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
อยูในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย
อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ...........................................................................
ไม่มี
(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บำงส่วน 


๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์

 ทั้งหมด

๏ เครื่องมือดำเนินกำร

 มีพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร

 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มปี ระสบกำรณ์

ไม่มี
ประสบกำรณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
หน้า ๑๙๐

หลังจำกงำนมหกรรมพืชสวนโลกสิ้นสุดลง กำรใช้งำนพื้นที่จัดงำนจะถูกเชื่อมต่อกับพื้นที่เหลือของโครงกำรอีก 2 ด้ำน
รวมพื้นที่ทั้งโครงกำร 2,486-3-58 ไร่ พื้นที่โครงกำรจะมีกำรใช้งำนครบวงจรในห่วงโซ่เกษตรอุตสำหกรรม พืชสวน
ให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนได้เข้ำมำใช้งำน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดนวัตกรรมร่วมกัน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเรียนรู้ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ จะมีกำรพัฒนำพื้นที่เป็นแคมปัสของมหำวิทยำลัย และพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจกำรเกษตร
และพืชสวน ส่วนพื้นที่กำรจัดงำนจะมีกำรเก็บพื้นที่ในส่วนของสวนนำนำชำติและสวนควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติและ
นวัตกรรมกำรเกษตรไว้เป็นส่วนถำวร และเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนอำคำรนิทรรศกำรเป็นศูนย์วิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมพื ช
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในอนำคต ส่วนพื้นที่ในโซนไทยจะเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำพืช
สวนและกำรเกษตรให้เช่ำแก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และมหำวิทยำลัยได้ใช้งำน และพื้นที่ป่ำจะคงเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติไว้ตำมเดิม เพื่อให้ชุมชนได้เข้ำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและร่วมกันดูแลรักษำต่อไป
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อจากัด :
..............ไม่ม.ี ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
10,000,000
แหล่งท่องเที่ยวให้มูลค่าเพิ่มขึ้น
โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) จังหวัดนครราชสีมา
1. งบดาเนินงาน
#REF!
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
10,000,000
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

คาชี้แจง

10,000,000 ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินโครงการเชิงพื้นที่
1. จัดทาข้อมูลเตรียมความพร้อมมุ่งเน้นค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ที่สาคัญของจังหวัด
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงาน โมเดลการจัดงาน
และการวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดาเนินโครงการฯ
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งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
3. จัดทาข้อมูลประโยชน์ของการจัดงานที่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เมือง ชุมชน และพื้นที่รอบด้าน จังหวัดใกล้เคียงภูมิภาคและประเทศจะได้รับ
4. การจัดทาแผนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement Plan)
5. แผนการใช้พื้นที่ภายหลังการจัดงาน (Post used /Legacy Planning)
การนาเสนอแนวคิดการจัดงาน (Theme) ที่เหมาะกับ DNA ของจังหวัดและสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจในระดับโลก ทาให้เกิดการจดจาภาพลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย โดยแนวคิดที่จะจัดงานจะต้องแตกต่างและ
โดดเด่นกว่างานต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
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๑
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art city)
วงเงิน 12,149,500 บำท (สิบสองล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
แผนงำน เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายไชยนันท์ แสงทอง ตาแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่า
กว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The TRAVEL & Tourism Competitiveness Index ) ไม่ต่า
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 มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ด้าน
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของเส้นทางอารยธรรมขอม มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลาย และมีคุณค่าการนาศิลปะ วัฒนธรรมที่มีอยู่
มากมาย มาต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดรายได้ด้วยมิติของการนาของเก่าที่มีคุณค่ามาผสมผสานด้วยความร่วมสมัยด้วยการสร้างสรรค์ผลงานการ
ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์
ดนตรีและการขับร้อง การออกแบบเครื่องแต่งกาย การขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” จากเป้าหมายการพัฒนา
ดังกล่าว การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้ นที่จังหวัด มาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและประเทศ
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๒
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
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 และมีพื้นที่ที่สาคัญหลายแห่ง มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่แฝงไปกับวัฒนธรรมของโคราช เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก เพราะมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีศิลปินเป็นจานวนมาก ไม่
ว่าจะเป็น ศิลปินเด็ก ศิลปินผู้ใหญ่ ศิลปินชาวไทย หรือศิลปินชาวต่างชาติ จะเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีศิลปะ และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่มากมายและหลากหลาย จังหวัดต้องดึงเอาจุดเด่นของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศิลปะ ภายในจังหวัดนครราชสีมา นามาพัฒนา
ให้เป็นหอศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้ หรือพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครรา ชสีมาด้วย
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม จากสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้ อมเป็นอย่างมากในการผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังได้การสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด หน่วยงาน ส่วนราชการ และเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันผลักดันให้เมือง
โคราชเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ด้วยปัจจัยสาคัญ คือ ๑) พื้นที่และคน เนื่องจากกาลังคนเป็นสิ่งสาคัญ การร่วมมือร่วม
ใจของชาวโคราชทั้ง ๓๒ อาเภอ และมีการรวมพี่น้องภาคอีสานที่ผูกเชื่อมกับอีก ๒๐ จังหวัด ๒) คนโคราชมีความกระตือรือร้น มีความ
สามัคคีที่จะขับเคลื่อนทุกงานให้โคราชมีการพัฒนาที่ก้ าวไกลให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปะ ๓) โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยว และ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนและการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) :
การส่ งเสริ มและพัฒ นาเมื องโคราชเป็น เมื องศิล ปะและวั ฒนธรรม โดยใช้ ต้น ทุน ทางศิ ลปวัฒ นธรรมที่ มีอ ยู่ห ลากหลาย และ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น จะเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สอดรับกับการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองศิลปะ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand
biennale ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดกระบี่ ประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง และครั้งที่ ๒ คณะกรรมการได้มีมติพิจารณาคัดเลือกจังหวัดนครราชสีมา เป็น
สถานที่จัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand biennale, Korat ๒๐๒๐) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม
๒๕๖๔ จะเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพพจน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น นับเป็น
โอกาสของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เปิดประตูบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ GDP ของจังหวัดเพิ่มขึ้น สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ ด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็ ก
เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความสุขในงานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมองด้วยตา ฟังเสียง อันไพเราะ และ
สัมผัสงานศิลป์ ส่งต่อด้วยขาย สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
๑) เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ศิ ล ปะเพื่ อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไป ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน
๒) เพื่อส่งเสริมการนาผลงานและผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๓) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
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๔) เพื่ อ สร้ า งรายได้ จ ากทุ น และทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรม การใช้ มิ ติ ท างศิ ล ปะสู่ เ ศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ แ ละการท่ อ งเที่ ย ว
ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น)
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี ถนนรอบคูเมืองโคราช ถนนจอมพล
ถนนราชดาเนิน และอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
๒. สวนสัตว์นครราชสีมา
๓. สถาบันทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดนครราชสีมา
๔. สถานที่เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
๕. ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา
๖. ลานกิจกรรมในจังหวัดนครราชสีมา
๗. สถานที่เอกชน
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๑) ศิลปินเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศิลปินสาขาดนตรีและการแสดง สาขา
ทัศนศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาภาพยนตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป์ อื่น ๆ
๒) พื้นทีศ่ ิลปะ หอศิลป์ แกลลอรี่ และเครือข่ายศิลปินในจังหวัดนคราชสีมาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์กร
ด้านศิลปวัฒนธรรมของภาครัฐและเอกชน
๓) เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
๔) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในชุมชนคุณธรรมน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / 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 จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน
๒) จัดอบรมให้ความรู้การทาหุ่นฟาง
๓) ประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง
๔) จัดงานเทศกาลโคราชศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๐๒๒ จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
5) การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติภายในประเทศและต่างประเทศ
6) จัดงานเทศกาล Korat Street Art ๒๐๒๒ จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท
7) จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น
8) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน จากเยาวชนและศิลปินคนโคราช
9) จัดกิจกรรม work shop ทางศิลปะ
๑0) การประกวดหนังสั้น และการเสวนา
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๑1) จัดตลาดนัดศิลปะ และการแสดงโชว์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
๑2) ผลงานประติมากรรมถาวร ได้รับการปรับปรุงและดูแลรักษา จานวน 6 ชิ้น
๑3) จัดกิจกรรมเทศกาลสีน้าโลก จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
๑4) การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art city) จ้างบุคคลภายนอก จานวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๘ เดือน
(๔.๓) ผลลัพธ์
๑) จานวนนักท่องเที่ยวมาจังหวัดนครราชสีมา และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศไทย
๒) ศิลปินและองค์กรด้านศิลปะไทยได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เชิงลบ : (๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ ละ
กิจกรรมสาคัญด้วย
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. ๖๔ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕ ก.ค. - ก.ย. ๖๕
๑. งำนเทศกำลหุ่นฟำงโครำช

๑.๑ การบริหารจัดการโครงการ
ประชุ มคณะท างาน เตรี ยมการ วางแผนการ
ทางาน สรุปและรายงานผล
๑.๒ จั ด งานเทศกาลหุ่ น ฟางโคราช จ านวน
๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
- จัดอบรมให้ความรู้
- การประกวด ประติ มากรรมร่ วมสมั ย
ด้วยวัสดุจากฟาง
๒. งำนเทศกำลโครำชศิลปะและวัฒนธรรม

นำนำชำติ ๒๐๒๒
๑.๑ การบริหารจัดการโครงการ
ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการ
ทางาน สรุปและรายงานผล
- จั ด งานเทศกาลโคราชศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นานาชาติ ๒๐๒๒ จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
- การแสดงศิลปะวัฒนธรรมภายในประเทศ
และต่ า งประเทศ การศึ ก ษาดู งานกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม นิทรรศการ
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กิจกรรมย่อย
๓.งำนเทศกำล Korat street Art ๒๐๒๒
๒.๑ การบริ ห ารจั ด การโครงการ ประขุ ม
คณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน สรุป
และรายงานผล
- จัดงานเทศกาล Korat street Art ๒๐๒๒
จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- การแสดงผลงานศิ ล ปะของศิ ล ปิ น
ท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ผลงาน
- จัดทาสูจิบัตรแสดงผลงาน ไม่น้อยกว่า
๒๕๐ เล่ม
- จัดกิจกรรมดนตรีในสวนจากเยาวชน
และศิลปินคนโคราช ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ
- จัดกิจกรรม Korat dance
- จัดกิจกรรม work shop ทางศิลปะ
- ประกวดหนังสั้นและการเสวนา
- จัดตลาดนัดศิลปะ และการแสดงโชว์
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
๔. กำรสร้ำงกำรรับรู้และบำรุงรักษำงำน
ศิลปะเพื่อกำรท่องเที่ยวโครำชเมืองศิลปะ
- กิจกรรมอบรม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
งานศิลปะให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
จานวน ๖ วัน
- การบารุงรักษา ซ่อมแซม งานศิลปะที่
ชารุดเสียหาย ให้เรียบร้อย สวยงาม จานวน ๖
ผลงาน
๕. เทศกำลสีน้ำโลก
- 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
จานวน ๒ วัน
- จัดแสดงผลงานสีน้า Watercolor
Festival จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐
ชิ้นงาน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศิลปะสีน้า
ระหว่างประเทศ จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕
ประเทศ
- จัดประกวดผลงานสีน้าระดับประเทศ

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔

ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕

ก.ค. - ก.ย. ๖๕
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๖
กิจกรรมย่อย
๖. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเมืองศิลปะ Korat Art city

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔


ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕


ก.ค. - ก.ย. ๖๕



(๖) วิธีกำรดำเนินงำน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน ๑๒,๑๔๙,๕๐๐ บำท (สิบสองล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ

งบประมาณ
๑๒,๑๔๙,๕๐๐.๑๒,๑๔๙,๕00.334,000.11,727,500.88,000....-

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
งบเงินอุดหมุน
งบรายจ่ายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
หน่วย: บาท

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
(๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..............................................................
 ไม่มี

หน้า ๑๙๙

๗
(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 ทั้งหมด
 บุคลากรมีประสบการณ์
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
๑๐.๑ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ
๑๐.๒ ส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของตนเอง มาสร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทาง
สังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้
๑๐.๓ เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
10.4 ผลงานประติมากรรมถาวร จานวน 6 ชิ้น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

หน้า ๒๐๐

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเทีย่ วให้มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น
ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วและกีฬา
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนเมืองศิลปะ(Korat city)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ัก และค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

3,000,000 ๑. เทศกาลหุน่ ฟางโคราช
๑.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน สรุปและรายงานผล
๑.๒ จัดงานเทศกาลหุน่ ฟางโคราช จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
- จัดอบรมให้ความรู้
- การประกวด ประติมากรรมร่วมสมัย ด้วยวัสดุจากฟาง
- งานประชาสัมพันธ์ / แถลงข่าว

3,000,000
2,990,000
2,310,000
2,310,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลหุน่ ฟางโคราช รายละเอียด ดังนี้
๑. ค่าจัดจ้างจัดตั้งเวที เครื่องเสียง ไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดทาสื่อวิดีทัศน์
การประชาสัมพันธ์ ก่อน - หลัง การจัดงาน บันทึกภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว พร้อมวีดิทัศน์ งานแถลงข่าว
๒. กิจกรรมการประกวด ประติมากรรมร่วมสมัยหุน่ ฟาง ดังนี้
๑) ประเภท ประชาชนทัว่ ไป จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน
๒) ประเภท อุดมศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน
หน้า ๒๐๑

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
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) จานวน ๑๐ คน
๔. ค่าจัดพิธีเปิดงาน
๕. ค่าการวางผัง ออกแบบการจัดงาน
๖. ค่ารับรอง / พิธีเปิด/ของทีร่ ะลึก / ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ
๗. ค่าพิธีกร จานวน ๔ คน
๘. ค่าจ้างจัดทาโล่รางวัล ๘ อัน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๐. ค่าวัสดุปฏิบัติการ / วัสดุสาหรับการประกวด / อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
๑๑. ค่าปรับปรุงพืน้ ที่ จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในการติดตั้งหุน่ ฟาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ พืน้ ที่
๑๒. ค่าทีพ่ ักสาหรับผู้เข้าประกวดและกรรมการทีม่ าจากต่างจังหวัด
๑๓. ค่าจัดทาสูจบิ ัตรงาน จานวน ๕๐๐ เล่ม
๑๓. ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทางของกรรมการ

(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

680,000
480,000 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ระหว่างจัดกิจกรรมการประกวด / อบรม / เจ้าหน้าที่ จานวน ๒๐๐ คน
จานวน ๒๐ มือ้ ๆ ละ ๑๒๐ บาท
200,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างจัดกิจกรรมการประกวด / อบรม / เจ้าหน้าที่ จานวน ๒๐๐ คน
จานวน ๑๐ วัน ๆ ละ ๒ มือ้ ๆ ละ ๕๐ บาท
10,000
10,000 ค่าวัสดุสานักงาน
หน้า ๒๐๒

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวให้มูลค่าเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

2,000,000 ๒. เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๐22
3.1 การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน สรุปและรายงานผล

ผลผลิต: จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ คน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา

3.2 จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๐22 จานวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
การแสดงศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ และต่างประเทศ การศึกษาดูงาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรม นิทรรศการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat city)
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ

2,000,000

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

1,990,000
-

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

-

หน้า ๒๐๓

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
1,990,000
300,000 ค่าจัดสถานที่บริเวณงานพร้อมประดับตกแต่ง บริเวณเวที ไฟประดับรอบทางเข้าบริเวณงาน
ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และเครื่องเสียง เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โสตทัศนูปกรณ์ ค่าจัดสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าอุปกรณ์แสง สี เสียง จัดบูธการแสดง จัดพิธเี ปิดงาน
300,000 ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล สื่ออินโฟกราฟฟิกและการเผยแพร่ทางออนไลน์
200,000 ค่าการแสดงภายในประเทศ
240,000 ค่าการแสดงต่างประเทศ
320,000 ค่าที่พกั นักแสดง
250,000 ค่าทัศนศึกษา ของนักแสดง
30,000 ค่างานล่ามภาษา
50,000 ค่าจัดนิทรรศการ
20,000 ค่าพิธกี รภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน
280,000 ค่าบริหารจัดการโครงการ ประสานงานต่างประเทศ งานสวัสดิการ งานปฏิคม งานประเมินผล
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
10,000
10,000
10,000 ค่าวัสดุในการจัดโครงการ

หน้า ๒๐๔

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวให้มูลค่าเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

1,000,000 ๓. งานเทศกาล Korat Street Art 2022
4.1 การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน สรุปและรายงานผล

ผลผลิต: จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ คน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ
(Korat city)

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

คาชี้แจง

4.2 จัดงานเทศกาล Korat Street Art 2022 จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑) จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ผลงาน
๒) จัดทาสูจิบตั รการแสดงงาน ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เล่ม
๓) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน จากเยาวชนและศิลปินคนโคราช ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ
๔) จัดกิจกรรม korat dance
๕) จัดกิจกรรม work shop ทางศิลปะ
๖) ประกวดหนังสั้น และการเสวนา
๗) จัดตลาดนัดศิลปะ และการแสดงโชว์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
1,000,000

992,000
992,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาล Korat Street Art 2022
หน้า ๒๐๕

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)
300,000
200,000
60,000
100,000
52,000
80,000
100,000
100,000
8,000
8,000
8,000

คาชี้แจง
๑. ค่าเวที เครื่องเสียง ไฟฟ้าแสงสว่าง สื่อประชาสัมพันธ์ จัดพิธเี ปิด โต๊ะ เก้าอี้ อาหารว่างพิธเี ปิด
๒. ค่าจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า 5๐ ผลงาน
๓. ค่าจัดทาสูจิบตั รการแสดงงาน ไม่น้อยกว่า ๒0๐ เล่ม ๆ ละ 30๐ บาท
๔. ค่าจัดกิจกรรมดนตรีในสวน จากเยาวชนและศิลปินคนโคราช ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการๆ ละ 10,๐๐๐ บาท
๕. จัดกิจกรรม korat dance
๖. จัดกิจกรรม work shop ทางศิลปะ ไม่น้อยกว่า ๑0 รายการ ๆละ 8,000 บาท
๗. ค่าจัดประกวดหนังสั้น และจัดการเสวนา
๘. จัดตลาดนัดศิลปะ และการแสดงโชว์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ค่าวัสดุในการจัดโครงการ

หน้า ๒๐๖

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
1,000,000 ๔. โครงการสร้างการรับรู้และบารุงรักษางานศิลปะเพือ่ การท่องเที่ยวโคราชเมืองศิลปะ
แหล่งท่องเที่ยวให้มูลค่าเพิ่มขึ้น
5.1 การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน สรุปและรายงานผล
ผลผลิต: จัดโครงการฯ จานวน ๑ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ คน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ
(Korat city)

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1.1.2 ค่าใช้สอย

5.2 อบรม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานศิลปะให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน จานวน 5 วัน
5.3 บารุงรักษา ซ่อมแซม งานศิลปะให้เรียบร้อย สวยงาม จานวน ๖ ผลงาน ดังนี้
1) ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สถาปัตยกรรม “หอคอย” สถานที่ตั้ง สวนสัตว์นครราชสีมา
2) นายกฤช งามสม ประติมากรรม แมวโคราช สถานที่ตั้ง Art Gallery and Exhibition
3). นายประสิทธิ์ วิชายะ ประติมากรรม : “พลังของเรื่องเล่าและจินตนาการร่วม”
สถานที
่ตั้ง มหาวิชทมาพรรณ
ยาลัยเทคโนโลยี
4) นางสาวธั
จันทร์จรารัาชมงคลอี
สแสง (บริสาน
ษทั สตอรี่ เซรามิค จากัด) ผลงาน ภาพจิตรกรรม The art of
wonder" สถานที่ตั้ง สวนสัตว์นครราชสีมา ขนาดผลงาน
5) Sandra Cinto (สานักบริการวิชาการแห่ง มทร.) สถานที่ บ่อน้าพุสวนรัก ลานอนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารี
6) Junya Ishigami (บริษทั เมคอะซีน จากัด) สถานที่ติดตั้ง บริเวณริมคูเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
1,000,000 จังหวัดนครราชสีมา
12,000

12,000 ค่าตอบแทนวิทยากรจัดกิจกรรมฯ จานวน 2 คน จานวน 5 วันๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
978,000
หน้า ๒๐๗

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
5,000
5,000 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการกิจกรรมอบรมฯ จานวน 5 วันๆ ละ 1,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
911,400
911,400 ค่าจ้างเหมา บารุงรักษา ซ่อมแซม งานศิลปะให้เรียบร้อย สวยงาม จานวน 6 ผลงาน ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. จัดประชุมคณะกรรมการ
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทดแทนที่ชารุดเสียหาย
4. ปรับปรุงภูมิทศั น์รอบๆ บริเวณผลงานศิลปะ ให้สวยงาม เรียบร้อย
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

61,600
3,600
3,000
30,000
25,000

ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นจัดประชุมคณะทางาน จานวน 3 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทางาน จานวน 3 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท
ค่าอาหารกลางวันการจัดกิจกรรมอบรมฯ จานวน 50 คน จานวน 5 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรมอบรมฯ จานวน 50 คน จานวน 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท

10,000
10,000 ค่าวัสดุสานักงาน

หน้า ๒๐๘

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565

คาชี้แจง

(ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเทีย่ วให้มูลค่าเพิม่ ขึ้น
ผลผลิต: จัดโครงการฯ ๑ ครั้ง 4 กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วและกีฬา

5,000,000 ๕. โครงการเทศกาลสีน้า
6.1 การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน สรุปและรายงานผล
6.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์ 1 ครั้ง เป้าหมาย 100 คน จานวน 2 วัน
6.3 จัดแสดงผลงานสีน้า Watercolor Festival จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า 500 ชิ้นงาน
6.๔ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศิลปะสีน้า ระหว่างประเทศ จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาด
6.5 จัดประกวดผลงานสีน้าระดับประเทศ
และประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย
6.6 งานแถลงข่าว/พิธีเปิด/การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat city)
1. งบดาเนินงาน
5,000,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
322,000
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
250,000 ค่าตอบแทนศิลปินระดับ Master ของโลก (ศิลปินระดับผู้นาสีน้าโลก) จานวน 5 คน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
72,000 ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมฯ จานวน ๕ คนๆละ ๒ วันๆละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท

หน้า ๒๐๙

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565

คาชี้แจง

(ถ้ามี)

4,628,000
177,500
90,000
50,000
37,500
4,175,500
4,175,500

ค่าพาหนะ คณะทางานประชุม/จัดงาน ตามระยะทาง จานวน ๓๐ คนๆละ ๓ ครั้งๆละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าพาหนะ รับ-ส่ง ศิลปินต่างชาติ จากสนามบินถึงจังหวัดนครราชสีมา จานวน 5 คน
ค่าทีพ่ ักศิลปินต่างชาติ จานวน 5 ห้อง จานวน ๕ คืนๆละ ๑,๕๐๐ บาท
ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. จัดแสดงผลงานสีน้า Watercolor Festival จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า 500 ชิ้นงาน
๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศิลปะสีน้า ระหว่างประเทศ จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ
๓. กิจกรรมการประกวดผลงานสีน้าระดับประเทศ
๑) ประเภท ประชาชนทัว่ ไป (รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย)
๒) ประเภท อุดมศึกษา ( (รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย)
4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด (รอบแรก, รอบตัดสิน) จานวน ๑๐ คน
5. ค่าจัดพิธีเปิดงาน
๖. ค่ารับรอง / พิธีเปิด/ของทีร่ ะลึก / ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ
๗. ค่าพิธีกร จานวน 2 คน
๘. ค่าจ้างจัดทาโล่รางวัล
9. ค่าวัสดุปฏิบัติการ / วัสดุสาหรับการประกวด / อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
๑0. ค่าทีพ่ ักสาหรับผู้เข้าประกวดและกรรมการทีม่ าจากต่างจังหวัด

หน้า ๒๑๐

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565

คาชี้แจง

(ถ้ามี)

๑1. ค่าจัดทาสูจิบัตรงาน จานวน ๕๐๐ เล่ม
๑2. ค่าพาหนะเดินทางของกรรมการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

225,000
75,000
30,000
100,000
20,000
50,000
50,000

ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น ประชุมคณะทางาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 30 คน จานวน 1๐ มื้อๆ ละ 250 บาท
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มการประชุมคณะทางาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 30 คน จานวน 20 มื้อๆ ละ 50 บาท
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นการจัดกิจกรรมอบรมฯ จานวน 100 คน จานวน 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 250 บาท
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มการจัดกิจกรรมอบรมฯ จานวน 100 คน จานวน 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรม

หน้า ๒๑๑

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวให้มูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลผลิต: จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ คน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat city)
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

คาชี้แจง

149,500 ๖.การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ Korat Art city
การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
๑) งานเทศกาลหุ่นฟางโคราช
๒) งานเทศกาลดนตรีโยธวาทิต Thailand Band Competition)
๓) งานเทศกาลโคราชศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๐๒๒
๔) งานเทศกาล Korat Street Art ๒๐๒๒
149,500
-

149,500
149,500
120,000 ๑. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จานวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๘ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
29,500 ๒. ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๘ เดือน เพื่อเป็นอุปกรณ์สาหรับปฏิบตั ิงาน
และประสานการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
หน้า ๒๑๒

๑
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)
วงเงิน ๖,๕79,500 บำท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
แผนงำน ๒) เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่ม
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายไชยนันท์ แสงทอง ตำแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สถำนที่ติดต่อ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๒ ๐๘๙๘
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่า
กว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The TRAVEL & Tourism Competitiveness Index ) ไม่ต่า
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 การนาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาต่อยอดส่งเสริมให้เกิดรายได้ด้วยมิติของการนาของเก่าที่มีคุณค่ามาผสมผสาน
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานของการส่ ง เสริ ม งานศิ ล ปวั ฒ นธรรม การขั บ เคลื่ อ นงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยกิ จ กรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” จากเป้าหมายการ
พัฒนาดังกล่าว การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและกระจาย
รายได้เข้าสู่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายและมอบหมาย
กระทรวงวัฒนธรรม ในการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่เศรษฐกิจและสังคม งานศิลปวัฒนธรรมเป็นงาน
การเตรียมคน เตรียมความรู้ เตรียมสถานที่ เพื่อรองรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
จังหวัดนครราชสีมา “โคราช” มีวัฒนธรรมที่งดงามและโดดเด่น อาทิ เพลงโคราช และมีพื้นที่ที่สาคัญหลายแห่ง มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่แฝงไปกับวัฒนธรรมของโคราช เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่ างมาก เพราะมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีศิลปินเป็นจานวนมาก
ไม่ว่าจะเป็น ศิลปินเด็ก ศิลปินผู้ใหญ่ ศิลปินชาวไทย หรือศิลปินชาวต่างชาติ จะเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีศิลปะ และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่มากมายและหลากหลาย จังหวัดต้องดึงเอาจุดเด่นของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศิลปะ ภายในจังหวัดนครราชสีมา นามาพัฒนาให้
เป็นหอศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้ หรือพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสี มาด้วยกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม จากสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้ อมเป็นอย่างมากในการผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมือง
แห่งการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม
หน้า ๒๑๓

นอกจากนี้ ยังได้การสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด หน่วยงาน ส่วนราชการ และเอกชน ที่พร้อมจะร่วมกันผลักดันให้เมือง
โคราชเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ด้วยปัจจัยสาคัญ คือ ๑) พื้นที่และคน เนื่องจากกาลังคนเป็นสิ่งสาคัญ การร่วมมือร่วม
ใจของชาวโคราชทั้ง ๓๒ อาเภอ และมีการรวมพี่น้องภาคอีสานที่ผูกเชื่อมกับอีก ๒๐ จังหวัด ๒) คนโคราชมีความกระตือรือร้น มีความ
สามัคคีที่จะขับเคลื่อนทุกงานให้โคราชมีการพัฒนาที่ก้า วไกลให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศิลปะ ๓) โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยว และ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนและการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเปนเร่งด่วน) : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ โดยใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลาย และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น จะเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จะต้องมี
กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สอดรับกับการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองศิลปะตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม จะเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพพจน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครราชสีมา
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เปิดประตูบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ส่งผลให้ GDP ของจังหวัดเพิ่มขึ้น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ ด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ มีความสุขในงานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมองด้วยตา ฟังเสียง อันไพเราะ และสัมผัส กิจกรรมทางวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณีที่
หลากหลาย แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรม แหล่งท่อ งเที่ย วเชิงศาสนา สร้ างรายได้จ ากสิ นค้ าและบริ การทางวัฒ นธรรม ชุม ชนอยู่ ดีมี สุ ข
สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจของชุมชนและประชาชนได้อย่างยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
๑) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ โดยการนาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา
และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์
๒) เพื่อส่งเสริม สืบสานงานศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี และผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการใหม่
 โครงการเดิม

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 ดาเนินการปกติ
 พัฒนา

(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เปนต้น)
๑. ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
๒. อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๓. อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๔. สถานที่เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๑) เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงาน
๒) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในชุมชนคุณธรรมน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ชุมชนท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
๒) จานวนนักท่องเที่ยว และรายได้ของประชาชนในจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

หน้า ๒๑๔

(๔.๒) ผลผลิต
๑) จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา) จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน
๒) จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้พระนอน จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
๓) จัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
๔) การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)
จ้างบุคคลภายนอก จานวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๐ เดือน
(๔.๓) ผลลัพธ์
๑) จานวนนักท่องเที่ยวมาจังหวัดนครราชสีมา และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศไทย
๒) ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน / ชุมชนท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม / การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม / อาหารพื้นถิ่น
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เชิงลบ : (๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ ละ
กิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
๑. งานถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)
๑.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน
เตรียมการ วางแผน การทางาน สรุปและรายงานผล
๑.๒ จ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรม
(ไทยยวน / รากราชสีมา) จานวน ๒ ครั้ง
ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- จั ด การนิ ท รรศการ /การสาธิ ต และจั ด ตลาด
วั ฒ นธรรมบู ธ การแสดงและจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
วัฒนธรรม

ต.ค. - ธ.ค. 64


ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม . ค . - มี . ค . เ ม . ย . - มิ . ย .
65
65
ก.ค. - ก.ย. 65





๒. งานเทศกาลไหว้พระนอน
๒.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน
เตรียมการ วางแผน การทางาน สรุปและรายงานผล
๒.๒ จ้างเหมาจัดงานเทศกาลไหว้พระนอน
จานวน ๑ ครั้ง ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- จัดพิธีบูชาพระนอน จัดกิจกรรมการแสดงของ
นักเรียน และประชาชน
- จัดบูธแสดงและจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

หน้า ๒๑๕



กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. 64

ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม . ค . - มี . ค . เ ม . ย . - มิ . ย .
65
65
ก.ค. - ก.ย. 65

๓. มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๓.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน
เตรียมการ วางแผน การทางาน สรุปและรายงานผล
๓.๒ จ้างเหมาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- จัดการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
ลานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ลานวั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต และภู มิ
ปัญญา
- จัดบูธแสดงและจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม







๔. การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture
tourism)
๔.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน
เตรียมการ วางแผน การทางาน สรุปและรายงานผล
๔.๒ จ้างเหมาบุคคลภายนอก จานวน ๑ อัตรา
ระยะเวลา 10 เดือน
๔.๓ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ
เครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๑๐ เดือน







(๖) วิธีกำรดำเนินงำน

 ดาเนินการเอง


 จ้างเหมา


(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน ๖,๕79,500 บำท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
งบเงินอุดหมุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
๖,๕79,500.๖,๕79,500..๖,๔๖๐,๑๐๐.๑๑๙,๔๐๐....-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

หน้า ๒๑๖

เงินนอกงบประมาณ
หน่วย: บาท



( ) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) ควำมพร้อมของโครงกำร
( .๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร

 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
( .๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
( .๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์

 ทั้งหมด
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 เครื่องมือดาเนินการ

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
 เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
( .๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
( .๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
๑) ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของตนเอง มาสร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้
๒) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

หน้า ๒๑๗

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

ปี ๒๕๖๔

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา

(ถ้ามี)

แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๒ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย

ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

2,400,000 ๑. ถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)
๑.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน
สรุปและรายงานผล
๑.๒ จ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา) จานวน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- จัดการนิทรรศการ /การสาธิต และจัดตลาดวัฒนธรรมบูธการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม

กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)
๑. งบดาเนินงาน
2,400,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,383,200
2,368,000
2,368,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา) รายละเอียด ดังนี้
๑. ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่ เวที พร้อมประดับตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และเครื่องเสียง
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โสตทัศนูปกรณ์ จัดอุปกรณ์แสง สี เสียง จัดพิธีเปิดงาน บันทึกภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว
หน้า ๒๑๘

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

(ถ้ามี)
พร้อมวีดิทัศน์
๒. ค่าจัดนิทรรศการ/การสาธิต จานวน ๑๐ นิทรรศการ
๓. ค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จานวน ๓๒ รายการ
๔. ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายนิล สื่ออินโฟรกราฟฟิกและการเผยแพร่ทางออนไลน์
๕. ค่าจัดตลาดวัฒนธรรม (สินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม /อาหารทางวัฒนธรรม ) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ร้านค้า
๖. ค่าพิธีกร จานวน ๔ คน
๗. ค่ารับรอง / ของที่ระลึก / ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ
๘. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างจัดกิจกรรมการประกวด จานวน ๒๐๐ คน
๙. จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติผู้เข้าร่วมงาน รายได้จากการจัดงาน ความพึงพอใจของการจัดงาน
พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

15,200
9,600 ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะทางานตรียมการ จานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ จานวน ๒๐ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท
5,600 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ประชุมคณะทางานตรียมการ จานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ จานวน ๒๐ คน ๆ ละ ๓๕ บาท
16,800
16,800 ค่าวัสดุสานักงาน

หน้า ๒๑๙

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๑ ครัง้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา

2,000,000 ๒. งานเทศกาลไหว้พระนอน
๒.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน
สรุปและรายงานผล
๒.๒ จ้างเหมาจัดงานเทศกาลไหว้พระนอน จานวน ๑ ครัง้ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- จัดพิธีบูชาพระนอน จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และประชาชน
- จัดบูธแสดงและจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย

กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)
๑. งบดาเนินงาน
2,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,899,600
-

1,850,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลไหว้พระนอน จานวน ๑ ครัง้ ครัง้ ละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน รายละเอียด ดังนี้
หน้า ๒๒๐

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

ปี ๒๕๖๔

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง

1,850,000 ๑. ค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่ เวที พร้อมประดับตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และเครือ่ งเสียง
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โสตทัศนูปกรณ์ จัดอุปกรณ์แสง สี เสียง จัดพิธีเปิดงาน บันทึกภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว พร้อมวีดทิ ัศน์
๒. ค่าจัดบูธการแสดง สาธิต และจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
๓. ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายนิล สื่ออินโฟรกราฟฟิกและการเผยแพร่ทางออนไลน์
๔. ค่าจัดทาบายศรีสูง ๙ ชั้น ๔ ทิศ
๕. ค่าจัดทาบายสีสดขนาดกลาง
๖. ค่าจัดหาบายสีแห้ง
๗. ค่าพิธีบวงสรวงชุดใหม่
๘. ค่าจัดทาหนังสือสวดมนต์และประวัตพิ ระนอน
๙. ค่าการแสดงพิธีอญ
ั เชิญบายสีและผ้าห่มพระนอนด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมอีสานศรีจนาศะ
ในพิธีเปิดงาน
๑๐. ค่าการแสดงของนักเรียน-กลุ่มชุมชน ในกิจกรรมการแสดงบนเวที
จานวน ๓ วัน ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๑. ค่าจัดหาเทียนครอบแก้ว
๑๒. ค่าจัดหาธงตราสัญลักษณ์ ธงห้อยอาคารพระนอน
๑๓. ธงตราสัญลักษณ์พร้อมเสาร์
๑๔. ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานวันละ ๕๐ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท จานวน ๓ วัน
๑๕. ค่าพิธีกร จานวน ๔ คน จานวน ๓ วัน
๑๖. จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิตผิ ู้เข้าร่วมงาน รายได้จากการจัดงาน ความพึงพอใจของการจัดงาน
หน้า ๒๒๑

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

ปี ๒๕๖๔

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง
พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

49,600
4,800 ค่าอาหารกลางวัน จัดประชุมคณะทางาน จานวน ๒ ครัง้ ๆ ละ จานวน ๒๐ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท
2,800 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จัดประชุมคณะทางานเตรียม จานวน ๒ ครัง้ ๆ ละ จานวน ๒๐ คน
จานวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท
42,000 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ในการจัดงาน จานวน ๓ วัน ๆ ละ ๔๐๐ คน ๆ ๓๕ บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

100,400
100,400 ค่าวัสดุสานักงาน และวัสดุในการดาเนินโครงการ

หน้า ๒๒๒

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

ปี ๒๕๖๔

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผลผลิต : จัดกิจกรรม ๓ ครั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย

2,000,000 ๓. มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๓.๑ การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน สรุปและรายงานผล
๓.๒ จ้างเหมาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จานวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ลานศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมวิถชี ีวิต และภูมิปัญญา
- จัดบูธแสดงและจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)
๑. งบดาเนินงาน
2,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,997,800
1,964,000 ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จานวน ๑ ครั้ง จานวน ๓ วัน
รายละเอียด ดังนี้

หน้า ๒๒๓

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

(ถ้ามี)
๑. ค่าจัดเวที พร้อมประดับตกแต่ง และเครื่องเสียง เต้นท์จดั แสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม
เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จัดสถานที่บริเวณงานพร้อมประดับตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง
จัดสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน (ช่องทางออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายการจัดกิจกรรม)
บันทึกภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว พร้อมวีดิทัศน์
๒. ค่าการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม / ลานศิลปะวัฒนธรรม / ลานวัฒนธรรม วิถชี ีวิต และภูมิปัญญา
๓. ค่าจัดบูธการแสดง สาธิต และจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
๔. ค่าพิธีกร จานวน ๓ วัน ๆ ละ ๔ คน
๕. ค่าการวางผัง ออกแบบการจัดงาน
๖. ค่ารับรอง / ของที่ระลึก / ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด / ค่าบริหารโครงการ
๗. จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติผู้เข้าร่วมงาน รายได้จากการจัดงาน ความพึงพอใจของการจัดงาน
พร้อมจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

33,800
2,400 ค่าอาหารกลางวัน จัดประชุมคณะทางานเตรียมการ จานวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท
1,400 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดประชุมคณะทางานเตรียม จานวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน
จานวน ๒ มือ้ ๆ ละ ๓๕ บาท
30,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดงาน จานวน ๓ วัน ๆ ละ ๒๐๐ คน ๆ ๕๐ บาท
2,200
2,200 ค่าวัสดุสานักงาน

หน้า ๒๒๔

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
179,500 ๔. การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ
(Korat culture tourism)
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการโครงการ ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน
ผลผลิต : จ้างบุคลภายนอกปฏิบตั ิงาน จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ระยะเวลา ๑๐ เดือน
๑) ถนนสายวัฒนธรรม (ไทยยวน / รากราชสีมา)
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
๒) งานเทศกาลไหว้พระนอน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
๓) มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กิจกรรมย่อย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat culture tourism)
๑. งบดาเนินงาน
179,500
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
179,500
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับ

หน้า ๒๒๕

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
179,500
150,000 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จานวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๐ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
29,500 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ และเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๑๐ เดือน เพื่อเป็นอุปกรณ์
สาหรับปฏิบตั ิงาน และประสานการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
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
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต จิตละมัย ตาแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ทางาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ – 252444
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)
การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากฐานทรัพยากรที่มีอย่างมีอัตลักษณ์
และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง จนนาไปสู่การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดการ
ท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
จึงเป็นแรงกระตุ้นสาคัญที่ทาให้เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคม นั่นคือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จากอาชีพทางชุมชนสู่
การสร้างรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนในท้องถิ่นได้มีจิตสานึกและต้องการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว มี ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว การดาเนินการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยคานึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวทาเกิดกิจกรรมและรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยว
ในวิถีใหม่ (New Normal) โดยขยายพื้นที่การพัฒนาไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ กุดจิก โคกกรวด สีคิ้ว เสิงสาง บัวใหญ่ ลาทะเมนชัย เมืองยาง
ประทาย โนนสูง ห้วยแถลง จักราช และเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัด เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
และกระจายรายได้ที่นาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้ นนาของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กระแสหลักสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ในทุกภาคส่วน จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดการท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาทั้งเที่ยวตลอดทั้งปี การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงกระตุ้นสาคัญที่ทาให้เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้
อย่างยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคม นั่นคือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จากอาชีพทางชุมชน
สู่การสร้างรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนในท้องถิ่นได้มีจิตสานึกและต้องการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว การดาเนินการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยคานึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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การท่องเที่ยวทาเกิดกิจกรรมและรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยว
ในวิถีใหม่ (New Normal) โดยขยายพื้นที่การพัฒนาไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ ด่านเกวียน กุดจิก โคกกรวด สีคิ้ว เสิงสาง บัวใหญ่ ลาทะเมนชัย
เมืองยาง ประทาย โนนสูง ห้วยแถลง จักราช และเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัด เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายและกระจายรายได้ที่นาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กระแสหลักสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ในทุกภาคส่วน จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวทางชุมชนที่มีเสน่ห์และเป็นอักลักษณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป หนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคม นั่นคือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากอาชีพทางชุมชนสู่การสร้างรายได้ของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนในท้องถิ่นได้มีจิตสานึกและต้องการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
การดาเนินการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยคานึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทาเกิดกิจกรรมและ
รายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวในวิถีใหม่ (New Normal)
เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) : มำก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม ๒๕๖4 สิ้นสุดปี กันยำยน ๒๕๖5
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น) พื้นที่ภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชน
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทย
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มีการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงคุณภำพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
(๔.๒) ผลผลิต
๑) จานวนรายได้จากการซื้อ-ขาย
๒) กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
๓) ชุมชนท่องเที่ยวมีความรู้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชุม
(๔.๓) ผลลัพธ์ แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
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(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่
ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค. - มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค. - ก.ย.

กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบด้วย 14 กิจกรรมย่อย

















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
ท่องเที่ยวชุมชนสีคิ้ว อ.สีคิ้ว 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.ลาทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
กิจกรรมย่อยที่ 9 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน อ.เมืองยาง 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.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

































































































































































































































(๖) วิธีกำรดำเนินงำน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 4,000,000 บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ
ดาเนินการได้ทันที
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 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ
กาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่).....
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทาข้อมูล/การดาเนินงาน) มีจากัด
2. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
โครงการ : พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี ๒๕๖5

คาชีแ้ จง

4,000,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000

4,000,000

4,000,000 กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย จานวน 14 กิจกรรมย่อย ดังนี้
500,000 กิจกรรมย่อยที่ 1 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน "ดูดนิ ด่านเกวียน" อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา ประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จา่ ย ดังนี้
42,750 ๑. การจัดงานแถลงข่าว มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 1.1 จัดหาสถานทีท่ เี่ หมาะสมสาหรับการจัดงานพร้อมเครื่องเสียงอุปกรณ์ไปครบชุดในการจัด
แถลงข่าว จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
20,000 1.2 เชิญสือ่ มวลชนเข้าร่วมงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน ตามความเหมาะสม เป็นเงิน
20000 บาท
5,000 1.3 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละผูแ้ ถลงข่าวให้เหมาะสมกัรูปแบบของงาน จานวน
1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
5,000 1.4 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ และผูส้ อื่ ข่าว จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 5,000 บาท
2,000 1.5 ดาเนินการจัดลงทะเบียนสือ่ มวลชนแขกผูม้ เี กียรติในวันจัดงานแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียน ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,750 1.6 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท
2,500 1.7 จัดทาเอกสารประกอบการแถลงข่าว สาหรับผูบ้ ริหาร ผูร้ ่วมงาน และสือ่ มวลชน จานวน
50 ชุด ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
1,500 1.8 จัดหาพิธกี รสาหรับจการจัดแถลงข่าว จานวน 1 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
107,750 2. การจัดพิธเี ปิดงาน มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพิธเี ปิดและจัดหาอุปกรณ์สาหรับพิธเี ปิดให้ประธานในพิธเี ปิดงานให้มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖3
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชีแ้ จง
2,000 2.2 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละแขกผูม้ เี กียรติ VIP จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 ที่
จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
5,000 2.3 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน เป็นเงิน
5,000 บาท
2,000 2.4 ดาเนินการจัดลงทะเบียนแขกผูม้ เี กียรติในวันพิธเี ปิดงาน พร้อมเจ้าหน้าทีร่ ับลงทะเบียน ไม่
น้อยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,500 2.5 จัดหาของทีร่ ะลึกมอบหกับท่านประธานในพิธี จานวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จัดหาขอบทีร่ ะลึกสาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ชุดๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จัดหาพิธกี รสาหรับพิธเี ปิดงาน จานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
70,000 2.9 ค่าเวทีตกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร

สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบันไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทีและฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเครื่องเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวที พร้อมเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเวทีและไฟฟ้าในการติดตั้งและรื้อถอน
2,000 2.10 จัดหาเต็นท์อานวยการและจุดพักนักแสดง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สว่างและปลัก๊ ไฟ จานวน 2 หลัง ตลอดวันงาน
5,000 2.11 จัดหาการแสดงศิลปพืน้ บ้านในพิธเี ปิด จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
273,000 3. การจัดกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้ บ้าน หรือการแสดงร่วมสมัย จานวน 2 ครั้ง
40,000

20,000
20,000
60,000

หน้า ๒๓๒

(ครั้งละ 1 วัน) ครั้งละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จานวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 1 วัน) ครั้ง
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 20,000 บาท
3.4 จัดให้มีจุดถ่ายภาพทีม่ ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน
จานวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เป็นเงิน 20,000 บาท
3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีบ่ า้ นศิลปินหมูบ่ า้ นเครื่องปัน้ ดินเผาด่านเกวียน
จานวน 6 หลัง พร้อมป้ายธงของบ้านศิลปิน จานวน 6 ป้าย เป็นเงิน 60,000
บาท ตลอดงาน

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖3
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชีแ้ จง
40,000 3.6 ค่าจัดบูธพร้อมตกแต่งให้เหมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จานวน 10 บูธ บูธ

ละ 4,000 บาท
80,000 3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที่ ประดับไฟบริเวณภายในงานให้สวยงาม และไฟ
ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เป็นเงิน 80,000บาท
3,000 3.8 จัดหาพิธกี รสาหรับกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000
บาท
29,000 4. การประชาสัมพันธ์การจัดงานตลอดงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 4.1 ดาเนินการออกแบบและผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media โดยจะประชาสัมพันธ์
ก่อนงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 10,000 บาท
10,000 4.2 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตัง้ บริเซรทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน โดยระบุวนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจัดงาน และออกแบบให้เข้ากับธีมงาน วัสดุการ
ผลิตป้ายไวนิลพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 3 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมโครง
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย พร้อมติดตัง้ และรื้อถอน เป็นเงิน
5,000 4.3 ออกแบบและจัดวางผังพืน้ ทีก่ ารจัดงานโดยรวม พร้อมติดตัง้ ให้เห็นอย่างชัดเจน วัสดุใช้เป็น
ป้ายไวนิลพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย เป็นเงิน 5,000 บาท
4,000 4.4 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องขยะและ

การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ป้าย ป้ายบอกทางไปห้องน้าอย่างน้อย 4 ป้าย
ป้ายบอกทางไปทีจ่ อดรถอย่างน้อย 2 ป้าย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่ งาน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตลอดงาน
เป็นเงิน 4,000 บาท
47,500 5. การดาเนินงานอืน่ ๆ จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
12,000 5.1 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย จานวน

2 ครั้ง ครั้งละ 20 คน คนละ 300 บาท
3,600 5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 คน คนละ
300 บาท
2,400 5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด่ ้านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 4 คน คนละ 300 บาท
25,000 5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ
พึงพอใจของการจัดงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 1 งาน/
ครั้ง
หน้า ๒๓๓

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖3
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชีแ้ จง
4,500 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดทาแผนการดาเนินงานและอื่นๆ)
500,000 กิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชนกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จา่ ย ดังนี้
42,750 ๑. การจัดงานแถลงข่าว มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 1.1 จัดหาสถานทีท่ เี่ หมาะสมสาหรับการจัดงานพร้อมเครื่องเสียงอุปกรณ์ไปครบชุดในการจัด
แถลงข่าว จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
20,000 1.2 เชิญสือ่ มวลชนเข้าร่วมงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน ตามความเหมาะสม เป็นเงิน
20000 บาท
5,000 1.3 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละผูแ้ ถลงข่าวให้เหมาะสมกัรูปแบบของงาน จานวน
1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
5,000 1.4 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ และผูส้ อื่ ข่าว จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 5,000 บาท
2,000 1.5 ดาเนินการจัดลงทะเบียนสือ่ มวลชนแขกผูม้ เี กียรติในวันจัดงานแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียน ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,750 1.6 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท
2,500 1.7 จัดทาเอกสารประกอบการแถลงข่าว สาหรับผูบ้ ริหาร ผูร้ ่วมงาน และสือ่ มวลชน จานวน
50 ชุด ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
1,500 1.8 จัดหาพิธกี รสาหรับจการจัดแถลงข่าว จานวน 1 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
107,750 2. การจัดพิธเี ปิดงาน มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพิธเี ปิดและจัดหาอุปกรณ์สาหรับพิธเี ปิดให้ประธานในพิธเี ปิดงานให้มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
2,000 2.2 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละแขกผูม้ เี กียรติ VIP จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 ที่
จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
5,000 2.3 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน เป็นเงิน
5,000 บาท
2,000 2.4 ดาเนินการจัดลงทะเบียนแขกผูม้ เี กียรติในวันพิธเี ปิดงาน พร้อมเจ้าหน้าทีร่ ับลงทะเบียน ไม่
น้อยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,500 2.5 จัดหาของทีร่ ะลึกมอบหกับท่านประธานในพิธี จานวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จัดหาขอบทีร่ ะลึกสาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ชุดๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จัดหาพิธกี รสาหรับพิธเี ปิดงาน จานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖3
(ถ้ามี)
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คาชีแ้ จง
70,000 2.9 ค่าเวทีตกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร

สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบันไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทีและฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเครื่องเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวที พร้อมเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเวทีและไฟฟ้าในการติดตั้งและรื้อถอน
2,000 2.10 จัดหาเต็นท์อานวยการและจุดพักนักแสดง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สว่างและปลัก๊ ไฟ จานวน 2 หลัง ตลอดวันงาน
5,000 2.11 จัดหาการแสดงศิลปพืน้ บ้านในพิธเี ปิด จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
273,000 3. การจัดกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้ บ้าน หรือการแสดงร่วมสมัย จานวน 2 ครั้ง

(ครั้งละ 1 วัน) ครั้งละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
40,000 3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จานวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 1 วัน) ครั้ง
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
20,000 3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 20,000 บาท
20,000 3.4 จัดให้มีจุดถ่ายภาพทีม่ ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน
จานวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เป็นเงิน 20,000 บาท
60,000 3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีห่ รือจัดทาอัตลักษณ์ของชุมชน จานวน 6 ที่
พร้อมป้ายธงของบ้านศิลปิน จานวน 6 ป้าย เป็นเงิน 60,000 บาท ตลอดงาน
40,000 3.6 ค่าจัดบูธพร้อมตกแต่งให้เหมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จานวน 10 บูธ บูธ

ละ 4,000 บาท
80,000 3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที่ ประดับไฟบริเวณภายในงานให้สวยงาม และไฟ

ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เป็นเงิน 80,000บาท
3,000 3.8 จัดหาพิธกี รสาหรับกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000
29,000 4. การประชาสัมพับาท
นธ์การจัดงานตลอดงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 4.1 ดาเนินการออกแบบและผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media โดยจะประชาสัมพันธ์
ก่อนงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 10,000 บาท

หน้า ๒๓๕

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
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10,000 4.2 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตัง้ บริเซรทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน โดยระบุวนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจัดงาน และออกแบบให้เข้ากับธีมงาน วัสดุการ
ผลิตป้ายไวนิลพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 3 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมโครง
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย พร้อมติดตัง้ และรื้อถอน เป็นเงิน
5,000 4.3 ออกแบบและจัดวางผังพืน้ ทีก่ ารจัดงานโดยรวม พร้อมติดตัง้ ให้เห็นอย่างชัดเจน วัสดุใช้เป็น
ป้ายไวนิลพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย เป็นเงิน 5,000 บาท
4,000 4.4 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องขยะและ

การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ป้าย ป้ายบอกทางไปห้องน้าอย่างน้อย 4 ป้าย
ป้ายบอกทางไปทีจ่ อดรถอย่างน้อย 2 ป้าย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่ งาน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตลอดงาน
เป็นเงิน 4,000 บาท
47,500 5. การดาเนินงานอืน่ ๆ จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
12,000 5.1 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย จานวน
3,600
2,400
25,000

2 ครั้ง ครั้งละ 20 คน คนละ 300 บาท
5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 คน คนละ
300 บาท
5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด่ ้านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 4 คน คนละ 300 บาท
5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ
พึงพอใจของการจัดงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 1 งาน/
ครั้ง
5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดทาแผนการดาเนินงานและอื่นๆ)

4,500
500,000 กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชนโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จา่ ย ดังนี้

42,750 ๑. การจัดงานแถลงข่าว มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 1.1 จัดหาสถานทีท่ เี่ หมาะสมสาหรับการจัดงานพร้อมเครื่องเสียงอุปกรณ์ไปครบชุดในการจัด
แถลงข่าว จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
20,000 1.2 เชิญสือ่ มวลชนเข้าร่วมงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน ตามความเหมาะสม เป็นเงิน
20000 บาท
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5,000 1.3 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละผูแ้ ถลงข่าวให้เหมาะสมกัรูปแบบของงาน จานวน
1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
5,000 1.4 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ และผูส้ อื่ ข่าว จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 5,000 บาท
2,000 1.5 ดาเนินการจัดลงทะเบียนสือ่ มวลชนแขกผูม้ เี กียรติในวันจัดงานแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียน ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,750 1.6 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท
2,500 1.7 จัดทาเอกสารประกอบการแถลงข่าว สาหรับผูบ้ ริหาร ผูร้ ่วมงาน และสือ่ มวลชน จานวน
50 ชุด ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
1,500 1.8 จัดหาพิธกี รสาหรับจการจัดแถลงข่าว จานวน 1 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
107,750 2. การจัดพิธเี ปิดงาน มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพิธเี ปิดและจัดหาอุปกรณ์สาหรับพิธเี ปิดให้ประธานในพิธเี ปิดงานให้มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
2,000 2.2 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละแขกผูม้ เี กียรติ VIP จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 ที่
จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
5,000 2.3 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน เป็นเงิน
5,000 บาท
2,000 2.4 ดาเนินการจัดลงทะเบียนแขกผูม้ เี กียรติในวันพิธเี ปิดงาน พร้อมเจ้าหน้าทีร่ ับลงทะเบียน ไม่
น้อยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,500 2.5 จัดหาของทีร่ ะลึกมอบหกับท่านประธานในพิธี จานวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จัดหาขอบทีร่ ะลึกสาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ชุดๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จัดหาพิธกี รสาหรับพิธเี ปิดงาน จานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
70,000 2.9 ค่าเวทีตกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร

สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบันไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทีและฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเครื่องเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวที พร้อมเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเวทีและไฟฟ้าในการติดตั้งและรื้อถอน
2,000 2.10 จัดหาเต็นท์อานวยการและจุดพักนักแสดง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สว่างและปลัก๊ ไฟ จานวน 2 หลัง ตลอดวันงาน
5,000 2.11 จัดหาการแสดงศิลปพืน้ บ้านในพิธเี ปิด จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
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273,000 3. การจัดกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้ บ้าน หรือการแสดงร่วมสมัย จานวน 2 ครั้ง

(ครั้งละ 1 วัน) ครั้งละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
40,000 3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จานวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 1 วัน) ครั้ง
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
20,000 3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 20,000 บาท
20,000 3.4 จัดให้มีจุดถ่ายภาพทีม่ ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน
จานวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เป็นเงิน 20,000 บาท
60,000 3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีห่ รือจัดทาอัตลักษณ์ของชุมชน จานวน 6 ที่
พร้อมป้ายธงของบ้านศิลปิน จานวน 6 ป้าย เป็นเงิน 60,000 บาท ตลอดงาน
40,000 3.6 ค่าจัดบูธพร้อมตกแต่งให้เหมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จานวน 10 บูธ บูธ

ละ 4,000 บาท
80,000 3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที่ ประดับไฟบริเวณภายในงานให้สวยงาม และไฟ
ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เป็นเงิน 80,000บาท
3,000 3.8 จัดหาพิธกี รสาหรับกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000
29,000 4. การประชาสัมพับาท
นธ์การจัดงานตลอดงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 4.1 ดาเนินการออกแบบและผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media โดยจะประชาสัมพันธ์
ก่อนงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 10,000 บาท
10,000 4.2 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตัง้ บริเซรทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน โดยระบุวนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจัดงาน และออกแบบให้เข้ากับธีมงาน วัสดุการ
ผลิตป้ายไวนิลพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 3 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมโครง
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย พร้อมติดตัง้ และรื้อถอน เป็นเงิน
5,000 4.3 ออกแบบและจัดวางผังพืน้ ทีก่ ารจัดงานโดยรวม พร้อมติดตัง้ ให้เห็นอย่างชัดเจน วัสดุใช้เป็น
ป้ายไวนิลพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย เป็นเงิน 5,000 บาท
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4,000 4.4 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องขยะและ

การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ป้าย ป้ายบอกทางไปห้องน้าอย่างน้อย 4 ป้าย
ป้ายบอกทางไปทีจ่ อดรถอย่างน้อย 2 ป้าย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่ งาน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตลอดงาน
เป็นเงิน 4,000 บาท
47,500 5. การดาเนินงานอืน่ ๆ จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
12,000 5.1 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย จานวน

2 ครั้ง ครั้งละ 20 คน คนละ 300 บาท
3,600 5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 คน คนละ

300 บาท
2,400 5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด่ ้านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จานวน 2 ครั้ง

ครั้งละ 4 คน คนละ 300 บาท
25,000 5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ

พึงพอใจของการจัดงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 1 งาน/
ครั้ง
4,500 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดทาแผนการดาเนินงานและอื่นๆ)
500,000 กิจกรรมย่อยที่ 4 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชนสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จา่ ย ดังนี้
42,750 ๑. การจัดงานแถลงข่าว มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 1.1 จัดหาสถานทีท่ เี่ หมาะสมสาหรับการจัดงานพร้อมเครื่องเสียงอุปกรณ์ไปครบชุดในการจัด
แถลงข่าว จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
20,000 1.2 เชิญสือ่ มวลชนเข้าร่วมงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน ตามความเหมาะสม เป็นเงิน
20000 บาท
5,000 1.3 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละผูแ้ ถลงข่าวให้เหมาะสมกัรูปแบบของงาน จานวน
1 งาน เป็นเงิน 85,000 บาท
5,000 1.4 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ และผูส้ อื่ ข่าว จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 5,000 บาท
2,000 1.5 ดาเนินการจัดลงทะเบียนสือ่ มวลชนแขกผูม้ เี กียรติในวันจัดงานแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียน ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,750 1.6 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 50 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท
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2,500 1.7 จัดทาเอกสารประกอบการแถลงข่าว สาหรับผูบ้ ริหาร ผูร้ ่วมงาน และสือ่ มวลชน จานวน
50 ชุด ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
1,500 1.8 จัดหาพิธกี รสาหรับจการจัดแถลงข่าว จานวน 1 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
107,750 2. การจัดพิธเี ปิดงาน มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยดังนี้
5,000 2.1 ออกแบบรูปแบบพิธเี ปิดและจัดหาอุปกรณ์สาหรับพิธเี ปิดให้ประธานในพิธเี ปิดงานให้มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท
2,000 2.2 จัดหาชุดรับแขกสาหรับประธานในพิธแี ละแขกผูม้ เี กียรติ VIP จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 ที่
จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
5,000 2.3 จัดหาทีน่ งั่ สาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ตัว จานวน 1 งาน เป็นเงิน
5,000 บาท
2,000 2.4 ดาเนินการจัดลงทะเบียนแขกผูม้ เี กียรติในวันพิธเี ปิดงาน พร้อมเจ้าหน้าทีร่ ับลงทะเบียน ไม่
น้อยกว่า 1 คน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 2,000 บาท
1,500 2.5 จัดหาของทีร่ ะลึกมอบหกับท่านประธานในพิธี จานวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 1,500 บาท
8,000 2.6 จัดหาขอบทีร่ ะลึกสาหรับแขกผูม้ เี กียรติ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 ชุดๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 8,000 บาท
5,750 2.7 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 115 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,750 บาท
1,500 2.8 จัดหาพิธกี รสาหรับพิธเี ปิดงาน จานวน 1 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
70,000 2.9 ค่าเวทีตกแต่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร

สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และบันไดขึ้นลง 2 จุด ตกแต่งเวทีและฉากหลังให้
สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงาน พร้อมเครื่องเสียงครบชุดและไฟ
ประดับเวที พร้อมเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเวทีและไฟฟ้าในการติดตั้งและรื้อถอน
2,000 2.10 จัดหาเต็นท์อานวยการและจุดพักนักแสดง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2*2 เมตร พร้อมไฟส่อง
สว่างและปลัก๊ ไฟ จานวน 2 หลัง ตลอดวันงาน
5,000 2.11 จัดหาการแสดงศิลปพืน้ บ้านในพิธเี ปิด จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
273,000 3. การจัดกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 3.1จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปะพืน้ บ้าน หรือการแสดงร่วมสมัย จานวน 2 ครั้ง

(ครั้งละ 1 วัน) ครั้งละ 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
40,000 3.2 จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือการประกวดเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดงวัน จานวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 1 วัน) ครั้ง
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
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20,000 3.3 ออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า 2 จุด พร้อมประดับไฟ จานวน 1 งาน

เป็นเงิน 20,000 บาท
20,000 3.4 จัดให้มีจุดถ่ายภาพทีม่ ีเอกลักษณ์ของรูปแบบการจัดงาน ภายในบริเวณงาน
จานวนไม่น้อยกว่า 1 จุด เป็นเงิน 20,000 บาท
60,000 3.5 ออกแบบและตกแต่งสถานทีห่ รือจัดทาอัตลักษณ์ของชุมชน จานวน 6 ที่
พร้อมป้ายธงของบ้านศิลปิน จานวน 6 ป้าย เป็นเงิน 60,000 บาท ตลอดงาน
40,000 3.6 ค่าจัดบูธพร้อมตกแต่งให้เหมาะสมกับงานพร้อมไฟประดับ จานวน 10 บูธ บูธ

ละ 4,000 บาท
80,000 3.7 ออกแบบและตกแต่งสถานที่ ประดับไฟบริเวณภายในงานให้สวยงาม และไฟ
ส่องสว่างตลอดทางเข้างานตลอดงาน เป็นเงิน 80,000บาท
3,000 3.8 จัดหาพิธกี รสาหรับกิจกรรมภายในงาน จานวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000
29,000 4. การประชาสัมพับาท
นธ์การจัดงานตลอดงาน จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
10,000 4.1 ดาเนินการออกแบบและผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media โดยจะประชาสัมพันธ์
ก่อนงาน จานวน 1 งาน เป็นเงิน 10,000 บาท
10,000 4.2 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตัง้ บริเซรทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน โดยระบุวนั เวลา สถานทีส่ าหรับการจัดงาน และออกแบบให้เข้ากับธีมงาน วัสดุการ
ผลิตป้ายไวนิลพร้อมโครงก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 3 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมโครง
ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย พร้อมติดตัง้ และรื้อถอน เป็นเงิน
5,000 4.3 ออกแบบและจัดวางผังพืน้ ทีก่ ารจัดงานโดยรวม พร้อมติดตัง้ ให้เห็นอย่างชัดเจน วัสดุใช้เป็น
ป้ายไวนิลพร้อมโครง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จานวน 2 ป้าย เป็นเงิน 5,000 บาท
4,000 4.4 ออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องขยะและ

การรักษาความสะอาดอย่างน้อย 4 ป้าย ป้ายบอกทางไปห้องน้าอย่างน้อย 4 ป้าย
ป้ายบอกทางไปทีจ่ อดรถอย่างน้อย 2 ป้าย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยจะกระจายตามจุดทัว่ งาน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตลอดงาน
เป็นเงิน 4,000 บาท
47,500 5. การดาเนินงานอืน่ ๆ จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
12,000 5.1 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย จานวน

2 ครั้ง ครั้งละ 20 คน คนละ 300 บาท
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3,600 5.2 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาด จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 คน คนละ

300 บาท
2,400 5.3 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าทีด่ ้านสาธารณสุขดูแลมาตรการฯ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 4 คน คนละ 300 บาท
25,000 5.4 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความ
พึงพอใจของการจัดงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 1 งาน/
ครั้ง
4,500 5.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดทาแผนการดาเนินงานและอื่นๆ)
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 5 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 6 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 7 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 8 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.ลาทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 9 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 10 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 11 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 12 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 13 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
200,000 กิจกรรมย่อยที่ 14 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หน้า ๒๔๒

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว “งานตรุษจีน โคราช”
วงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต จิตละมัย ตาแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ทางาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒52444
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

จังหวัดนครราชสีมา กาหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพชั้นสูง ” และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดจาเป็นต้องมี
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ อย่างจริงจังและต่อเนื่ อง เพื่อทาให้จังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเมืองหลัก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและ
ครบวงจร ไม่ ว่ า จะเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น รวมไปถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ มีการเดินทางมาทั้งเที่ยว
ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีหลากหลายและครอบคลุมทุกอาเภอในจังหวัดนครราชสีมา แต่ยังขาดปัจจัย
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร การร่วมมือในการผลักดันในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงกระตุ้นสาคัญที่ทาให้
เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :

วันตรุษจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ที่มีการสืบสานมาอย่างยาวนานและแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งในประเทศ
ไทยก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจานวนมาก การจัดเทศกาลเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ ถือเป็นความเชื่อของชาวจีนที่จะได้เริ่มต้นสิ่ง
ดีๆ การค้าขายร่ารวยและประสบความสาเร็จด้านต่างๆ ดังนั้นในเทศกาลดังกล่าวจึงมีความสาคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย “วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว” ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนถือปฎิบัติ และทุกๆบ้านจะทาความสะอาดบ้าน ซื้อของใช้
เสื้อผ้าใหม่ ตระเตรียมของเพื่อนาไปไหว้ บูชาตามศาลเจ้าในวันไหว้ จัดหาสิ่งของมงคลไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือในวัน
เที่ยว เเละเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบสานและเรียนรู้ประเพณีขนบธรรมเนียมในวันตรุษจีนนั้น
ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม าจึง เล็ ง เห็ น ว่ า การจั ด งานเทศกาล วั น ตรุ ษ จี น โคราช
เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ของชาวไทยเชื้อสายจีน จะทาให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และดึงดูดนักท่องเที่ยว
เป็นจานวนมากด้วยขนาดของงานที่ยิ่งใหญ่ และด้วยชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดนครราชสีมา มีเป็นจานวน
มากที่จะทาให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง ในทุกชุมชนเมือง ไม่ว่าเป็นตรอก ซอย ถนน จะต้องตกแต่ง โคมไฟประดับที่
สวยงาม ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง และมีการจับจ่ ายสิน ค้าอย่างคึกคักในย่านชุมชนเมือง การจัดงาน เทศกาลตรุษจีน โคราช
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จะช่วยส่งเสริมและสานสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน อาทิเช่น การแสดงแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย การออกร้านอาหารจีน และอาหารผสมผสานของท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกัน
ระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด
และเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับประเทศต่อไป
เร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : มาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564
สิ้นสุดปี มีนาคม 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) พื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ประชาชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(๔.๒) ผลผลิต
๑) จานวนรายได้จากการซื้อ-ขาย
๒) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔.๓) ผลลัพธ์ แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3) มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของแหล่งท่องเที่ยวในเมือง
4).ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.
จัดกิจกรรมเทศกาล งานตรุษจีนโคราช จานวน 3 วัน 3 คืน





เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค. ก.ย.



(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่).....
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทาข้อมูล/การดาเนินงาน) มีจากัด
2. การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
ผลผลิต : เกิดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ ว
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเทีย่ ว “งานตรุษจีน โคราช”
๑. งบดาเนินงาน
0
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
0
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
0

ปี ๒๕๖5

คาชีแ้ จง

2,000,000

2,000,000

ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเทีย่ ว “งานตรุษจีน โคราช”
100,000
100,000
200,000
210,000
60,000

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (แถลงข่าวการจัดงาน, ประชาสัมพันธ์ทกุ สือ่ และช่องทางประชาสัมพันธ์)
แถลงข่าวการจัดงาน 100,000 บาท
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และดาเนินการประชาสัมพันธ์ทกุ สื่อทุกแขนง ทุกช่องทาง 100,000 บาท
พิธีเปิดงาน 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการแสดงและกิจกรรมศิปวัฒนธรรม
การแสดงเชิดมังกร พร้อมสิงโตดอกเหมย ชุดใหญ่ จานวน 3 วัน จัดแสดงวันละอย่างน้อย 2 การแสดง
210,000 บาท
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของเด็ก เยาวชน จานวน 3 วัน วันละ 4 ชุด ชุดละ 5,000 บาท

60,000 กิจกรรมการแสดงร่วมสมัย จานวน 3 วัน วันละ 4 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
150,000 การดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวด จานวน 3 กิจกรรม จานวน 150,000 บาท
200,000
50,000
50,000
400,000
30,000
30,000
60,000

หน้า ๒๔๖

การติดตัง้ และตกแต่งสถานที่
ติดตั้งเวทีกลางในงาน พร้อมตกแต่งเวที แสง สี เสียง พร้อมเครื่องเสียงครบชุด 200,000 บาท
ติดตั้งเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน พร้อมตกแต่งเวที แสง สี เสียง พร้อมเครื่องเสียงครบชุด 50,000 บาท
ติดตั้งเวทีการแสดงร่วมสมัย พร้อมตกแต่งเวที แสง สี เสียง พร้อมเครื่องเสียงครบชุด 50,000 บาท
ตกแต่งสถานที่ ประดับไฟ ประดับโคมไฟภายในงาน 400,000 บาท
ตกแต่งสถานที่ ประดับไฟ ประดับโคมไฟ บริเวณทางเข้าวัดทีส่ าคัญ จานวน 3 จุดๆ ละ 10,000 บาท
ออกแบบและจัดทาหุน่ ปีนักษัตร (ปีขาล) จานวน 2 ตัว พร้อมตกแต่งและประดับไฟให้สวยงาม
ออกแบบและจัดทาหุน่ มังกร จานวน 2 ตัว พร้อมตกแต่งและประดับไฟให้สวยงาม

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชีแ้ จง
80,000
100,000
20,000
20,000
3,000
12,000
27,000

ค่าจัดบูธพร้อมตกแต่งไฟประดับ จานวน 20 บูธ บูธละ 4000 บาท รวม 80,000 บาท
ค่าออกแบบและตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า จานวน 2 จุด รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
ออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้งพร้อมรื้อถอน จุดตกแต่งร้านค้าเก่าแก่ขนถนนจอมพลหัวมังกร ไม่น้อยกว่า 2 ร้านค้า
ออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้งพร้อมรื้อถอน จุดถ่ายรูปบนถนนจอมพล จานวน 4 จุด รวม 20,000 บาท
มีถังขยะพร้อมถุงดา จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด ตลอดทัง้ 3 วัน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมรถสุขา จานวน 2 คัน เป็นเวลา 3 วัน
ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรอานวยความสะดวก 10 ทาความสะอาด 10 รักษาความปลอดภัย 10 จานวน
3 วัน วันละ 30 คน คนละ 300 บาท
18,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมรถปฐมพยาบาล จานวน 3 คัน จานวน 3 วัน
20,000 จัดเก็บข้อมูลการจัดงานและจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 20,000 บาท

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หน้า ๒๔๗

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ...........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
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
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต จิตละมัย ตาแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ทางาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ – 252444
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)
เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช เป็นงานเทศกาลอาหารย่างที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จัดขึ้นมาแล้ว 14 ครั้ง มีแนวคิดในการปรับรูปแบบการจัดงานเทศกาล
อาหารย่างโคราช ภายใต้ชื่องาน “Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT ” จะเป็นงานที่ได้เนรมิตรบรรยากาศและสีสันแห่งความลงตัวของบรรยากาศเมือง
คาวบอยที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและประทับใจที่สุดในภาคอีสานแห่งเดียวในไทย พร้อมด้วยความหลากหลายของอาหารปิ้งย่างเลิศรสนานาชนิด และยังมีการ
แสดงประกอบแสง สี เสียง เวที รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่จะทาให้ผู้ร่วมงานได้มีความสุขกับการมาโชว์ทั้งอาหาร การกิน การแสดง การมาช๊อป
การมาชิมมาลิ้มอาหารปิ้งย่างรสเลิศมากมายหลายชนิด ที่พร้อมใจกันสรรสร้างอาหารเลิศรสให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันแบบจุใจ ทุกคนที่มาร่วมงานจะได้มี
โอกาสได้ร่วมสนุกกับเกมส์การแข่งขันการดื่มกินในแบบสนุกสนาน หรือ การโชว์จากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินรับเชิญ ซึ่งจะทาให้กิจกรรมในครั้งนี้ เป็น
กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กิจกรรมใดในประเทศไทย... เน้นระดมผู้ประกอบการอาหารย่างที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ มาโชว์ มาชิม มาแข่ง มาขาย ในงาน
เทศกาลอาหารย่างระดับชาติ พร้อมฟังดนตรีสไตล์คาวบอยที่มีชื่อเสียง ลักษณะของงานออกบูธกลางแจ้งประมาณ 150-200 บูธ บริเวณลานกิจกรรม
ตลาดเซฟวัน โดยมีการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตเวทีกลางแจ้ง บรรยากาศแบบเมืองคาวบอยขนานแท้ กิจกรรมประกวดอาหารย่างรสชาติอร่อยระดับชาติ
ขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่อลังการ ฯลฯ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง
ระบบของจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสานในปีนี้ได้มีการจัดขบวนแรลลี่ท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม YEC
หอการค้าทั่วประเทศเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งแบบ One day Trip และ Two Day Trip
ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงวันจัดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้ง ยังคงจัดกิจกรรมในช่วงกลางคืนเช่นทุกปีที่ผ่าน
มา เพื่อเพิ่มสีสันของงานไม่เพียงเท่านี้ ยังได้ขนสินค้าในกลุ่ม OTOP และ SMEs หลากหลายชนิดมาไว้ในงานนี้ด้วย
เพื่อให้การจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช “Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT” ได้รับการเผยแพร่ เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ หอการค้า
จังหวัดนครราชสีมาจะจัดกิจกรรมในลักษณะต่อยอด และเพิ่มสีสันความน่าสนใจของงานให้มากขึ้น จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์ ประเภท
อาหารย่างให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นที่กล่าวขานถึงความประทับใจต่อไป
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
เพื่อให้การจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช “Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2022” ได้รับการเผยแพร่ เป็นที่รู้จักทั้งในและ
ต่างประเทศ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะจัดกิจกรรมในลักษณะต่อยอด และเพิ่มสีสันความน่าสนใจของงานให้มากขึ้น จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้าง
เอกลักษณ์ประเภทอาหารย่างให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) : มาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้มีเงินสะพัดหมุนเวียน มีสภาพคล่อง
2. เพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ให้มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
4. เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่น“เทศกาลอาหารย่างสไตล์คันทรี่ที่จังหวัดนครราชสีมา” ให้เป็นที่รู้จัก
5. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงกลางคืน
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(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม ๒๕๖4 สิ้นสุดปี ธันวำคม ๒๕๖4
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล 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 จากการจาหน่ายสินค้าในงาน
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่
ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.

โครงการเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช

ม.ค. - มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค. - ก.ย.

 
(๖) วิธีกำรดำเนินงำน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ
ดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ
กาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่).....
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
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 เครื่องมือดาเนินการ
 เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
1. งบประมาณมีจากัด

หน้า ๒๕๐

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
(ถ้ามี)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
ผลผลิต : มีรายได้และจานวนนักท่องเทีย่ วเพิ่มขึน้
โครงการ : พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

ปี ๒๕๖5

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ค่าจ้างเหมาจัดงาน จานวน 1 ครั้ง

หน้า ๒๕๑

คาชีแ้ จง

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจาปีงบประมาณ 2565
วงเงิน 3,500,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
แผนงำน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายธนิต จิตละมัย ตาแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ทางาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ – 252444
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)
จังหวัดนครราชสีมา กาหนดวิสัยทัศน์ ว่า “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง” แม้ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา จะไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แต่กลับเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิด
รายได้ให้จังหวัด ซึ่งมีความจาเป็นต้องมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดดังนั้น และชาวต่างประเทศได้รับรู้
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย อาเภอพิมาย จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานพัฒนาของอาเภอพิ มายที่มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอาเภอพิมาย จังหวัดและประเทศไทย ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีงานประเพณีที่สาคัญของ
อาเภอที่สืบทอดกันมาช้านาน คือ เทศกาลประเพณีเที่ยวพิมาย ที่มีการจัดมาตั้งแต่ปี 2532 อย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรมีการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
เร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) : มำก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร เริ่มต้น ตุลำคม ๒๕๖4 สิ้นสุด มกรำคม ๒๕๖5
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น) พื้นที่อำเภอพิมำย 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. รายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพิมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.60 ต่อปี
เชิงคุณภำพ
1. มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
(๔.๒) ผลผลิต
๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒) กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(๔.๓) ผลลัพธ์ แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่
ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.

เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจาปีงบประมาณ 2565

ม.ค. - มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค. - ก.ย.



(๖) วิธีกำรดำเนินงำน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 3,500,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ
ดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือ
กาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี ...(เพราะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่).....
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
หน้า ๒๕๓

(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทาข้อมูล/การดาเนินงาน) มีจากัด

หน้า ๒๕๔

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย: บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ผลผลิต : มีรายได้และจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
๑. งบดาเนินงาน
3,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
3,500,000
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
3,500,000

ปี ๒๕๖5

คาชี้แจง

3,500,000
3,500,000
3,500,000

หน้า ๒๕๕

จ้างเหมาจัดงาน ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จานวน 5 วัน
330,000 งานติดตั้งอัฒจรรย์ชมการแสดง 4 โซน(A B C D) และประธานและแขกผู้ชม
ภายใต้มาตรการ social distancing ดังนี้
ติดตั้งชุดที่นั่งชมการแสดงประธานและแขกพิเศษประกอบด้วยชุดรับแขก
สวยงามสาหรับประธานไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่งและเก้าอี้บุนวมขาเหล็กสาหรับ
แขกพิเศษ ไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่งพร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งและรือ้ ถอน
ติดตั้งอัฒจรรย์ชมการแสดงโซน A โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง จานวนไม่น้อยกว่า 250 ตัว เและพร้อม
เจ้าหน้าที่ติดตั้งและรือ้ ถอน
ติดตั้งอัฒจรรย์ชมการแสดงโซน B โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง จานวนไม่น้อยกว่า 160 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดตั้งและรือ้ ถอน
ติดตั้งอัฒจรรย์ชมการแสดงโซน C โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง จานวนไม่น้อยกว่า 350 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดตั้งและรือ้ ถอน
ติดตั้งอัฒจรรย์ชมการแสดงโซน D โครงสร้างเหล็กลดระดับขั้นบันใดพร้อม
เก้าอี้พลาสติก ชมการแสดง จานวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดตั้งและรือ้ ถอน

หน่วย: บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชี้แจง
400,000 ค่าออกแบบติดตั้งเวทีการแสดง แสง สี เสียง ตลอดการแสดง 5 วัน พร้อม
600,000
1,700,000

100,000
100,000
50,000

30,000
60,000
50,000

หน้า ๒๕๖

เจ้าหน้าที่ติดตั้งและรือ้ ถอน
งานจ้างเหมาแสงและเสียงตลอดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งและรือ้ ถอน
งานชุดกากับการแสดง ประกอบด้วย
ค่าลิขสิทธิเ์ พลง ปรับเนื้อหา และเรียบเรียงให้เข้ากับรูปแบบการจัดงาน
ค่ากากับการแสดงและโค๊ตแอคติ้ง
ค่าแบ๊คสเตจ
ค่านักแสดงหลัก
ค่านักแสดงสมทบ
ค่าเสื้อผ้านักแสดงหลักและนักแสดงสมทบ
ค่าทาไลท์ติ้งและออกแบบ
ค่าช่างแต่งหน้าของนักแสดง
ค่าติดต่อและประสานงาน
ค่าอุปกรณ์ประกอบเรือ่ งการแสดงแสงสีเสียง
งานจัดสถานที่ประกอบงาน(เต็นท์นักแสดง เต็นท์ประชาสัมพันธ์ ,พยาบาล
และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในทั้งหมด พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งและรือ้ ถอน
ค่าเครือ่ งเสียงและไฟประดับตกแต่งด้านหน้าบริเวณงาน พร้อมเจ้าหน้าที่
ติดตั้งและรือ้ ถอน
จัดหาเวที สาหรับการแสดงของเยาวชนในอาเภอภิมาย ตลอดทั้ง 5 วัน
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 50 เซนติเมตร ตกแต่งเวทีให้สวยงาม แข็งแรง เหมาะสมกับรูปแบบของ
การจัดงาน พร้อมเครือ่ งเสียงครบชุดและไฟประดับเวที พร้อมเจ้าหน้าที่ใน
การติดตั้งและรือ้ ถอน
ค่าตอบแทนการแสดงของเยาวชนในอาเภอพิมาย จานวน 5 วัน
ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขดูแลตามมาตรการฯ จานวน
40 คน/วัน จานวน 5 วัน คนละ 300 บาท
ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัดงาน
5 วัน (จุดลงทะเบียน ไทยชนะ/เจลแอลกอฮอร์/เครือ่ งวัดอุณหภูมิ/
สติ๊กเกอร์ติดผู้เข้าชมงาน)

หน่วย: บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชี้แจง
30,000 ค่าตอบแทนการจ้างเจ้าหน้าที่คัดกรอง จานวน 50 คน/วัน จานวน 2 วัน

คนละ 300 บาท
20,000 ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัด
งานแข่งเรือ 2 วัน (จุดลงทะเบียน ไทยชนะ/เจลแอลกอฮอร์/เครือ่ งวัด
อุณหภูม/ิ สติ๊กเกอร์ติดผู้เข้าชมงาน)
30,000 ค่าจ้างบันทึก ภาพนิ่ง พิธเี ปิด บรรยากาศการจัดงานพร้อมสรุปภาพงาน
จานวน 5 วัน จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัด
งาน สรุปความพึงพอใจของการจัดงาน และจัดทารายงานผลการดาเนิน
โครงการ จานวน 1 งาน
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หน้า ๒๕๗

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

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

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
ผูร้ บั ผิดชอบ : ๑. นายธนิต จิตละมัย ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีท่ ำงาน 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
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดำเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖4 สิ้นสุดปี 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
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. มีการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการกีฬา
หน้า ๒๕๘

เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
(๔.๒) ผลผลิต
๑) รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
๒) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการการกีฬาและนันทนาการ
(๔.๓) ผลลัพธ์ เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑) เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่
ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริม่ ดำเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.

กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว “ไบค์ออนทัวร์นครราชสีมา”

ม.ค. - มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค. - ก.ย.
✓

✓

(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)
 ไม่มี ...(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
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ผลผลิต : เกิดกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว “ไบค์ออนทัวร์นครราชสีมา”
๑. งบดาเนินงาน
490,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
490,000

คาชี้แจง

5,000
31,800
200,000
50,000
150,000
15,000
2,000

กิจกรรมกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว “ไบค์ออนทัวร์นครราชสีมา”
ออกแบบและตกแต่งจุดปล่อยตัวกิจกรรมปั่นจักรยาน
ออกแบบและจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
และมีบันไดขึ้นลง 2 จุด โดยตกแต่งเวทีและฉากหลังให้สวยงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งและรื้อ
ถอน
ค่าของที่ระลึกสาหรับผู้เข้าร่วมงาน จานวน 1,000 คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมงาน จานวน 1,000 คน
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมงาน จานวน 1,000 บาท
ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย จานวน 50 คน คนละ
300
บาท
ค่าจ้างออกแบบและผลิ
ตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 3 สื่อ
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)

คาชี้แจง
20,000 ค่าจ้างออกแบบและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานไวนิลยิงโครงไม้ขนาดกว้าง 1.2 เมตร
สูง 2.4 เมตร ติดตั้งภายในตัวเมืองนครราชสีมา พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จานวน 20 ป้าย
11,200 ค่าจ้างออกแบบและจัดทาป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดงานพร้อมทั้งแผนที่การเข้างาน
ขนาด 3 x 6 เมตร ติดตั้งในจุดสาคัญหลัก พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จานวน 2 ป้าย
5,000 จัดเก็บข้อมูลการจัดงาน สถิติการเข้าชมงาน รายได้จากการจัดงาน สรุปความพึงพอใจ
ของการจัดงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ จานวน 1 งาน

*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
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(1 ชุด : 1 กิจกรรม)
ลำดับควำมสำคัญ....
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก
การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วงเงิน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท
ยุทธศำสตร์ชำติ
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
แผนงำน
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยดำเนินกำร
เทศบาลตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ
นายเอกภพ โตมรศักดิ์ ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลหัวทะเล
สถานที่ติดต่อ สานักงานเทศบาลตาบลหัวทะเล โทร 044 925111
1. หลักกำรและเหตุผล
1.1 ที่มา : วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและ
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกและกระตุ้นให้
คนในชุม ชนท้องถิ่น เกิด ความตระหนั ก มีค วามตื่น ตัว และเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการฟื้ นฟูเ ผยแพร่ และสื บ สาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย
ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น ดังนี้การสืบสาน
และอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒ นธรรมเป็นสิ่งสาคัญในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุ มชนเพื่อให้เยาวชนและ
ชุมชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูล
ช่ว ยเหลื อซึ่ งกั น และกัน มีก ารศึก ษาเรี ย นรู้วิ ถีก ารดารงชีวิ ตของชุม ชน ประกอบกับ เทศบาลตาบลหั ว ทะเล
ได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กาลังจะสูญหาย จึงได้จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแข่งขันเรือ
อีโปง) และกิจกรรมออกร้านจาหน่ายสินค้า มาอย่างต่อเนื่องเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา และในปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตาบลหัวทะเลได้จัดกิจกรรมดังกล่าว และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครราชสีมา เพื่อพัฒนาบึงหัวทะเลให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ปอดของคนโคราช ตามโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา (บึงหัวทะเล)
ดังนั้น เทศบาลตาบลหัวทะเลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจและหน้าที่ บารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 (8) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๑) กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่
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ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในการบารุงรักษาศิลปะ
จารี ตประเพณี ภูมิปั ญญาท้อ งถิ่น และวั ฒ นธรรมอัน ดีของท้ องถิ่ น จึ งได้ร่ว มกับ จัง หวัด นครราชสี ม า ชมรม
การท่องเที่ยวโคราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนครราชสีมา จัดทาโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นขึ้น
1.2 สรุปสำระสำคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันจากวัฒนธรรมสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทย
มากขึ้น ท าให้ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมและภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น รวมถึงวิ ถีชี วิตที่ ดีง ามได้รั บ
การถ่ า ยทอดไปสู่ อ นุ ช นรุ่ น หลั ง ลดลง ท าให้ อ นุ ช นรุ่ น หลั ง ขาดความตระหนั ก และขาดจิ ต ส านึ ก ในการ
ให้ความสาคัญและเข้าใจถึงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น จึงต้องเสริมสร้างโดยการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสาคัญและ
เล็งเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่กาลังจะสูญหายไปด้วยการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง การแข่งขันเรืออีโปง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ความเร่งด่วน : เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒.๑.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๒.1.๒ เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
๒.1.๓ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ เ รี ย นรู้ ค วามส าคั ญ รู้ จั ก วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและสานึกรักบ้านเกิด
2.1.๔ เพื่อส่งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มระหว่างส่ ว นราชการ หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหัวทะเลและพื้นที่ใกล้เคียง
2.1.๕ เพื่อ ส่ ง เสริ มเศรษฐกิจ และการท่ องเที่ ยวในเขตเทศบาลต าบลหั ว ทะเล และจัง หวั ด
นครราชสีมา
2.2 สภาพของโครงการ
( / ) โครงการเดิม
( ) โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
( / ) พัฒนา
( ) ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน เริ่ม 30 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563
2.5 สถานที่ดาเนินการ บึงทะเล เทศบาลตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3. กลุม่ เป้ำหมำย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลหัวทะเลและพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ ๔๐,000 คน
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลหัวทะเล
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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. แนวทำงกำรดำเนินงำน
5.1 เสนอโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา
5.2 จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง และผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อเตรียมการ
ดาเนินโครงการ
5.3 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
5.4 ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสนับสนุนและดาเนินงานตามโครงการ
5.๕ ดาเนินงานตามโครงการ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจาปี 2563
5.๖ สรุปและประเมินผลการจัดงาน
6. วิธีกำรดำเนินกำร

( / ) ดาเนินการเอง

(

) จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงกำร จานวน 1,500,000 บาท
8. ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( /) โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
( ) มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ควำมพร้อมของโครงกำร
9.1 พื้นที่ดาเนินโครงการ
( / ) ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
( ) อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
( ) อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
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9.2 แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
( / ) มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) เทศบาลตาบลหัวทะเล
( ) มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้)
( ) ไม่มี
9.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
( /) ทั้งหมด ( ) บางส่วน ( ) ไม่มีประสบการณ์
 เครือ่ งมือดาเนินการ
( ) มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
( /) มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
( ) ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
( ) มีประสบการณ์สูง
( /) มีประสบการณ์ปานกลาง
( ) ไม่มีประสบการณ์
9.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
( ) ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
( ) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
( ) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
9.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
( /) ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
( ) ต้องทารายงานการศึกษา
10. วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจาปี จึงต้องอนุรักษ์และดูแลบารุงรักษาบริเวณสถานที่จัดงาน และอุปกรณ์ในการจัด
งานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
11. ปัญหำ อุปสรรค และข้อจำกัด:
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ไม่เอื้อต่อการบริหารงบประมาณ
********************************************************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

จังหวัด / กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ผลผลิต : มีรายได้ และจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1,500,000
1.1.1 ค่าตอบแทน
312,000
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้กบั ทางราชการ
312,000
36,000 (75 คน * คนละ 240 บาท 2 วัน) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
16,000 (16 คน * คนละ 500 บาท 2 วัน) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
42,000 เงินรางวัลการแข่งขันเรืออีโปง
26,000 เงินรางวัลแข่งขันหัวบอดท้ายใบ้ประเภทชาย
14,000 เงินรางวัลแข่งขันชกมวยทะเล
6,000 เงินรางวัลแข่งขันหมาเน่าลอยน้า
6,000 เงินรางวัลแข่งขันสาวน้อยลอยน้า
12,000 เงินรางวัลแข่งขันพายกระทะ
36,000 เงินรางวัลการประกวดหนูน้อยเรืออีโปง
36,000 เงินรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
41,000 เงินรางวัลการประกวดขบวนแห่กจิ กรรมแข่งขันเรืออีโปง
41,000 เงินรางวัลการประกวดกองเชียร์กจิ กรรมแข่งขันเรืออีโปง
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
1.1.2 ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

1,058,000
1,028,000

50,000
242,000
300,000
12,000
100,000
70,000
75,000
50,000
59,000

ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จดั งาน บริเวณที่จอดรถส้าหรับผูม้ าร่วมงาน
ค่าจ้างเหมาจอ LED และการบันทึกภาพ ob
ค่าจ้างมหรสพ การแสดง และค่าใช้จา่ ยในการจัดท้าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างรถสุขา
ค่าจ้างเหมาจุดพลุ
ค่าจ้างเหมาเวทีโครงสร้างหลังคา
ค่าจ้างเหมาระบบเสียงมาตรฐานและเครื่องดนตรี
ค่าจ้างเหมานักดนตรีแบคอัพ และแด๊นซ์เซอร์เต้นประกอบเพลง
ค่าจ้างเหมาจัดท้าถ้วยรางวัลและสายสะพาย การประกวดนางนพมาศ
เทพบุตรเรืออีโปง และถ้วยรางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ

70,000 ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว
(7) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุส้านักงาน
(2) วัสดุเชือเพลิง และหล่อลืน่
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุกอ่ สร้าง

30,000

30,000 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส้าหรับผูเ้ ข้าร่วมงานแถลงข่าว

130,000

130,000
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130,000 ค่าวัสดุกอ่ สร้าง ส้าหรับปรับปรุงตกแต่งบริเวณสถานที่จดั งาน

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ..........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก
กิจกรรมย่อย : พัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่มาตรฐานจีโอพาร์คยูเนสโก
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงต่อภาคและภูมิภาค
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยไม้กลาย
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 และช่วยสร้างงานให้ ประชากร 2.44 ล้านคน ในด้านศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยว
ของประเทศไทย เพิ่มจากอันดับ 35 ใน พ.ศ. 2558 เป็นอันดับ 31 ใน พ.ศ. 2562 การท่องเที่ยวจึงเป็นที่มาของ
รายได้หลักและการมีงานทาสาคัญสาขาหนึ่งของประเทศ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ภาพรวมให้สูงขึ้น
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์หรือ Geotourism หมายถึงการท่องเที่ยวที่สนับสนุนหรือส่งเสริมลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยา วัฒนธรรม สุนทรียภาพ มรดก และความ
เป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่อาศัยอยู่ (UNESCO, 2011) จึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาจีโอพาร์คของยูเนสโก และสอดคล้องกับการสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้เห็นชอบกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอให้อุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์คสมัครเป็นสมาชิกจีโอพาร์คโลกยูเนสโก (UNESCO Global
Geopark) และให้ทางกระทรวง รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม
พิจ ารณากาหนดแผนงานรองรั บ การบริ ห ารจั ดการพื้น ที่ การดูแ ลบ ารุ ง รัก ษาและการใช้ป ระโยชน์ข องพื้น ที่ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นจีโอพาร์คโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
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(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบัน โคราชจีโอพาร์คจากประเทศไทย ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ
จีโอพาร์ค 20 แห่งใน 16 ประเทศทั่วโลกที่รอการประเมินจากยูเนสโกเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นจีโอพาร์คโลกในปี
2563 นี้ แต่เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้ต้องเลื่อนช่วงเวลาการประเมินออกไปเป็น
หลั งจากสถานการณ์ดังกล่ าวจะทุเลาลงซึ่งอาจเป็นต้นปี 2564 แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินกิจกรรมของโคราช
จีโอพาร์คก็ยังจาเป็นต้องดาเนินการไป เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การศึกษา
และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานโคราชจีโอพาร์คให้
สูงขึ้นกว่าเดิม ตามแนวทางการพัฒนาของยูเนสโกที่จะมีการประเมินทุก ๆ 4 ปี หลังจากที่มีการรับรองจัดตั้งเป็น
จีโอพาร์คโลกแล้ว
ความเร่งด่วน : ผลการทดสอบประเมินตนเองของโคราชจีโอพาร์ค ก่อนการประเมินจริงของยูเนสโก จาก
ทีมคณะผู้ประเมินอาสาจากประเทศญี่ปุ่น และจากคณะผู้บริหารโคราชจีโอพาร์คปัจจุบัน ผลการประเมินโดยสรุปยังอยู่
ในระดับเพียงค่อนข้างดี และบางด้านยังต้องปรั บปรุง เช่น การรับรู้ของประชาชนหรือการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ทางานบูรณาการกันของหุ้นส่วนและเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศต่อการขับเคลื่อนจีโอพาร์คสู่มาตรฐานที่
สูงขึ้น กิจกรรมด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแบบ Geotourism ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการทาให้
ประเทศไทย ซึ่งนาโดยจังหวัดนครราชสีมา เป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Triple
Crown” ประเทศที่ 3 ของโลกต่อจากเกาหลีใต้และจีน (1 จังหวัดที่มีทั้งโปรแกรม 1) มรดกโลก 2) มนุษย์และชีว
มณฑล 3) จีโอพาร์คโลกของยูเนสโก) จึงสมควรให้มีการดาเนินงานตามโครงการนี้
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกยูเนสโกให้สูงขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว Geotourism ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์
มรดกทางธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรม
(2.2) สถานภาพโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2564 สิ้นสุดปี 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและพื้นที่
หน่วยงานเครือข่ายของโคราชจีโอพาร์ค ใน 5 อาเภอ (สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค 5 อาเภอ
จานวน 100,000 คน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค 5 อาเภอ
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1) ผู้ประกอบการด้านการท่องเทียวและอาสาสมัครนาเที่ยว ไม่ต่ากว่า 160 คน
2) หนังสือโคราชจีโอพาร์ค ไม่ต่ากว่า 700 เล่ม
3) บุคลากรโคราชจีโอพาร์คร่วมสัมมนาจีโอพาร์คภายในและต่างประเทศไม่ต่ากว่า 19 คน
4) นักสื่อความหมายในโรงเรียนจีโอพาร์ค 120 คน
5) งานฟอสซิลเฟสติวัล 4 วัน
(4.2) ผลผลิต :
1) ผู้ประกอบการและอาสาสมัครนาเที่ยว
2) หนังสือโคราชจีโอพาร์ค
3) บุคลากรโคราชจีโอพาร์คที่มีประสบการณ์สัมมนางานจีโอพาร์ค
4) นักสื่อความหมายในโรงเรียนจีโอพาร์ค
5) งานฟอสซิลเฟสติวัล
(4.3) ผลลัพธ์ :
1) โคราชจีโอพาร์ค ได้รับการจัดตั้งเป็นจีโอพาร์คโลกโดยยูเนสโก หรือเป็น “UNESCO Global
Geopark” และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในระดับสากล
2) นักท่องเที่ยวในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค 5 อาเภอและในจังหวัดนครราชสีมา จะมีจานวนเพิ่มขึ้น
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) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ด้านการการท่องเที่ยว
3) ชุมชนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจและเกิดจิตสานึกอนุรักษ์ หวงแหนในทรัพยากรของท้องถิ่นตน
4) จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นที่มาของรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวของท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล
เชิงลบ : -
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(5) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

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) กลุ่มที่พกั และร้านอาหาร 2)
กลุ่มผลิตสินค้าของที่ระลึกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ 3)
กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถ 4) กลุ่มมัคคุเทศก์และ
อาสาสมัครนาเที่ยว กลุ่มละ 40 คน กลุ่มละ 3 วัน)
กิจกรรมย่อยที่ 2 พิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค
กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาเครือข่ายจีโอพาร์คภายใน
และต่างประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดการอบรมนักสื่อความหมายจีโอ
พาร์ค (GeoGuide For Geopark) ที่เป็นนักเรียนแกน
นาโรงเรียนจีโอพาร์ค
กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6















(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 3,000,000 บาท จาแนกได้ ดังนี้
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วอยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ………………………………………………….
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์  ทัง้ หมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
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๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
คือ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอาเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ และเฉลิมพระเกียรติ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท)
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล
โครงการ : โครงการพัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่มาตรฐานจีโอพาร์คโลกยูเนสโก
กิจกรรมหลัก : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ (Geotourism) ในโคราชจีโอพาร์ค
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในโคราชจีโอพาร์ค (4
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่พักและร้านอาหาร 2) กลุ่มผลิตสินค้าของที่ระลึก
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ 3) กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถรับจ้าง 4)
กลุ่มมัคคุเทศก์และอาสาสมัครนาเที่ยว กลุ่มละ 40 คน กลุ่มละ 3
วัน)
๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลของรัฐ
(๒) ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ
1.2 ค่าใช้สอย
(๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒) ค่าอาหารกลางวัน
(๓) ค่าเช่าห้องประชุม
(๔) ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ
1.3 ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
(๒) กระเป๋าผู้เข้าอบรม
(๓) วัสดุสานักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 พิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค
2.๑ ค่าใช้สอย
(๑) จ้างพิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง

3,000,000
438,250

64,800
21,600
43,200
287,000
48,000
192,000
33,000
14,000
86,450
24,000
48,000
14,450

(๑) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลของรัฐ 6 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท
(๒) ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ 6 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท
(๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในสถานที่เอกชน 160 คน x 6 มื้อ x 50 บาท
(๒) ค่าอาหารกลางวัน 160 คน x 3 มื้อ x 400 บาท
(๓) ค่าเช่าห้องประชุม 11 วัน x 3,000 บาท
(๔) ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง 4 คัน x 1 วัน x 3,500 บาท
(๑) วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงรถตู้ส่วนราชการ 16 วัน x 1,500 บาท
(๒) กระเป๋าผู้เข้าอบรม 160 ใบ x 300 บาท
(๓) วัสดุสานักงาน (หมึกพิมพ์ ปากกาลูกลื่น แฟ้มประชุม กระดาษ ป้ายชื่อ ฯลฯ

168,000
168,000
168,000
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(๑) จ้างพิมพ์หนังสือโคราชจีโอพาร์ค ปกแข็ง ขนาดไม่ต่ากว่า 19 x 26 ซม และ 200 หน้า
กระดาษอาร์ตมัน 4 สี จานวน 700 เล่ม

หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท)
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาเครือข่ายจีโอพาร์คภายในและต่างประเทศ
3.๑ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าพาหนะ
(๒) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(๓) ค่าที่พัก
(๔) ค่าที่พัก
(๕) ค่าเช่ารถตู้
(๖) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(๗) ค่าเบี้ยเลี้ยง
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดการอบรมนักสื่อความหมายจีโอพาร์ค
(GeoGuide For Geopark) ที่เป็นนักเรียนแกนนาโรงเรียนจีโอ
พาร์ค 20 โรงเรียน รวม 120 คนระยะเวลา 3 วัน จัดที่รีสอร์ท
4.๑ ค่าตอบแทน
(๑) วิทยากร
4.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าอาหาร
(๒) ค่าที่พัก
(๓) ค่าอาหารเช้า +กลางวัน
(๔) ค่าอาหารว่าง
(๕) ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจาทาง
4.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุในการอบรม
กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง

391,600
391,600
225,000
45,000
36,000
9,000
17,500
2,400
56,700

(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปต่างประเทศ 3 ประเทศ x 3 คน x 25,000 บาท
(๒) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 5,000 บาท x 9 คน
(๓) ค่าที่พักต่างประเทศ 2 ห้อง x 2,000 บาท x 3 ประเทศ x 3 วัน
(๔) ค่าที่พักในประเทศ 6 ห้อง x 1,500 บาท
(๕) ค่าเช่าเหมารถตู้ 3,500 บาท /วัน x 5 วัน
(๖) ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการในประเทศ 240 บาท / คน / วัน x 10 คน
(๗) ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการต่างประเทศ 2,100 บาท x 3 คน x 3 วัน x 3 ประเทศ

480,000
21,600
21,600
417,000
120,000
144,000
96,000
12,000
45,000
41,400
41,400

1,522,150
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(๑) วิทยากร ๒ คน x 3 วัน x 3,600 บาท
(๑) เหมาจ่ายค่าอาหาร 2 วัน x 500 บาท x 120 คน
(๒) เหมาจ่ายค่าที่พัก 2 วัน x 600 บาท x 120 คน
(๓) วันที่ 3 ค่าอาหารเช้า +กลางวัน 2 มื้อ x 400 บาท x 120 คน
(๔) วันที่ 3 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 50 บาท x 120 คน
(๕) ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจาทาง เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจีโอพาร์ค 3 คัน x
15,000 บาท
(๑) แฟ้มพลาสติก ปากกาลูกลื่น ปากกาเคมี กระดาษปรู๊ฟ
เป็นค่าจ้างออแกไนซ์มืออาชีพจัดงาน จานวน 1 งาน โดยมีรายละเอียดตามข้อกาหนดการจ้าง (TOR)
ที่แนบ

รายละเอียดข้อกาหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR)
จัดงานฟอสซิลเฟสติวลั ครั้งที่ 6 (Fossil Festival 2021)
ณ พิพธิ ภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
……………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะดาเนินกิจกรรมการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพจีโอพาร์ค เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นมีการกระตุ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิง
วิชาการ ทั้งนี้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้กาหนดจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 21
พฤศจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยาที่มีความโดดเด่นด้านซากดึกดาบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดาบรรพ์ และไดโนเสาร์ของโคราชจีโอพาร์ค
โครงการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล เพื่อการท่องเที่ยว ดาเนินการจัดมาแล้ว จานวน 5 ครั้ง
การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 โดยเน้นจัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์
(Geotourism) ในพื้นทีโ่ คราชจีโอพาร์ค 5 อาเภอ คือ อาเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
เช่น กิจกรรมเปิดม่านการท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค กิจกรรมเรียนรู้โลกของไดโนเสาร์และช้างดึกดาบรรพ์ โดยการ
ดาเนินงานทีใ่ ช้กลไกการมีส่วนร่วมและร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ตามแหล่งธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโคราชจีโอพาร์ค ให้
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและชุมชนท้องถิ่นตระหนักและภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับมรดก
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนและธารงไว้ซึ่งคุณภาพที่สูงขั้นของโคราช
จีโอพาร์ค
2. วัตถุประสงค์
2.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่าน
กลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ
2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อน
และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพโคราชจีโอพาร์คในระดับสากล
2.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค ให้แก่
นั กท่องเที่ย วและประชาชนทั่ว ไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดการหวงแหนอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกส าคัญ ของ
ประเทศ
3. สถานที่ดาเนินการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
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4. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 (Fossil Festival 2021) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18
– 21 พฤศจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ตามขอบเขตการ
ดาเนินงาน ดังนี้
4.1 จัดทาแผนการดาเนินงาน
จัดทาและเสนอแผนดาเนินการสาหรับจัดงานในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่การนาเสนอ
แนวคิดการจัดงานภายใต้ธีมงานหลัก (Theme) คือ “เที่ยวแดนไดโนเสาร์ ปีนขุนเขาเควสตา” จุดขายของงาน แนว
ทางการจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ และการเตรียมพร้อมต่าง ๆ โดยจัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดงาน และหลัง
การจัดงาน ประกอบด้วย วัน เวลา บุคลากร โดยให้ครอบคลุมการดาเนินงานตามข้อ 4.2 – 4.5 และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
4.2 การประชาสัมพันธ์
4.2.1 จัดพิธีแถลงข่าว ณ จังหวัดนครราชสีมา หรือสถานที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด โดยจัดสถานที่ อุปกรณ์
แสง เสียงให้พร้อม จัดให้มี Backdrop แสดงชื่องาน ธีมงานหลัก พร้อมโลโก้ที่เกี่ยวข้อง (โลโก้งานโลโก้หน่วยงานที่ร่วม
บูรณาการโลโก้โคราชจีโอพาร์ค โลโก้จีโอพาร์คประเทศไทย) จัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมหรือการแสดงอื่น ๆ จานวน
อย่างน้อย 2 ชุดการแสดง ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นและ/หรือ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบการแถลงข่าว
จัดหาพิธีกรท้องถิ่นที่มีความชานาญในการใช้ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น จานวน 1คน จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับแขก
ผู้มีเกียรติไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น ราคาชิ้นละไม่ต่ากว่า 100 บาท จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ราคาชุดละไม่ต่า
กว่า 50 บาท ไม่น้อยกว่า 100 ชุด เชิญสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 10 สื่อ โดยสื่อมวลชนต้องเป็นสื่อในช่องรายการฟรีทีวีไม่
น้อยกว่า 2 สื่อ
4.2.2 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานพร้อมติดตั้งรื้อถอน ดังนี้
4.2.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ที่พิมพ์ข้อความและรูปภาพ 4 สีบนไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 450
เซนติเมตร จานวน 15 ป้าย ติดตั้งในบริเวณใกล้เคียง และเส้นทางโดยรอบสถานที่จัดงานที่มี รถสัญจรไปมา
และเส้นทางสัญจรหลักของจังหวัด นครราชสีมาและใกล้เคียงโดยติดตั้งให้มองเห็นชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางป้าย
ดาเนินการติดตั้งอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่มจัดงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงจังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดสระบุรี และช่วง
จังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดขอนแก่น จานวน 4 ป้าย
2) เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย ช่วงอาเภอเมืองฯ-อาเภอปักธงชัย จานวน
2 ป้าย
3) เส้นทางหลวงหมายเลข 224 ช่วงอาเภอเมืองฯ-อาเภอโชคชัย จานวน 2 ป้าย
4) เส้นทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงอาเภอเมืองฯ-อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จานวน 2 ป้าย
5) เส้นทางหลวงหมายเลข 205 ช่วงอาเภอเมืองฯ-อาเภอโนนไทย จานวน 2 ป้าย
6) เส้นทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 204 จานวน 3 ป้าย
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4.2.2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมกาหนดการการจัดงานในแต่ละวัน พิมพ์ข้อความตามที่ผู้
ว่าจ้างกาหนดและพิมพ์ 4 สีบนไวนิลขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 600 เซนติเมตร หรือ 240,000 ตารางเซนติเมตร
จานวน 8 ป้าย ติดตั้งในบริเวณดังต่อไปนี้
1) จุดที่ 1 บริเวณหน้าทางแยกหนองปลิงเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ บนถนนประตู 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
2) จุดที่ 2 บริเวณฝั่งขาเข้าจากตาบลโคกกรวด ตามถนนสาย 2102 ประมาณไม่เกิน 5 กิโลเมตร
3) จุดที่ 3 บริเวณถนนหมายเลข 226 ฝั่งขาเข้าอาเภอเมืองฯ ก่อนถึงอาเภอเมืองฯ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
4) จุดที่ 4 บริเวณถนนมิตรภาพจากจังหวัด สระบุรี-จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งขาเข้าก่อนถึง กม.133
อย่างน้อย 10 กิโลเมตร
5) จุดที่ 5 บริเวณถนนมิตรภาพจากจังหวัดขอนแก่น-จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งขาเข้าก่อนถึงโรงเรียน
มหิศราธิบดี อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
6) จุดที่ 6 บริเวณถนนหมายเลข 304 จากอาเภอปักธงชัย ก่อนถึงสามแยกสวนสัตว์นครราชสีมา อย่างน้อย
5 กิโลเมตร
7) จุดที่ 7 บริเวณถนนหมายเลข 226 จากอาเภอเฉลิมพระเกียรติ-อาเภอเมืองฯ ก่อนถึงสามแยกไปอาเภอ
โชคชัย อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
8) จุดที่ 8 บริเวณถนนหมายเลข 205 จากอาเภอโนนไทย-อาเภอเมืองฯ ฝั่งขาเข้าอาเภอเมืองฯ ก่อน
ถึงโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อย่างน้อย 5 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการติดตั้งป้ายตามเส้นทางที่มีรถสัญจรไปมา โดยติดตั้งให้มองเห็นชัดเจนไม่มีสิ่ง
กีดขวางป้ายอย่างน้อย 15 วันก่อนเริ่มจัดงานและทาการรื้อถอนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานในครั้งนี้
4.2.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จัดทา Official Facebook Page เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6
ในเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 3 เว็บไซต์และจะต้องมีการอัพเดทข้อมูลการดาเนินงาน
2) จัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 จานวนไม่น้อยกว่า 2 แบนเนอร์
พร้อมทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
4.3 ด้านสถานที่จดั งาน
4.3.1 ออกแบบและวางแผนผังสถานที่ (Master Plan) พื้นที่ใช้สอยการจัดกิจกรรมภายในงาน และภูมิทัศน์
บริเวณสถานทีจ่ ัดงาน ประกอบด้วย ลานจอดรถ ประตูทางเข้า เวทีกลางสาหรับการแสดงซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ การตกแต่ง
ภูมิทัศน์บริเวณงาน นิทรรศการ Night Museum กิจกรรมการแสดงโชว์โคมไฟไดโนเสาร์-ช้างดึกดาบรรพ์นิทรรศการจาลอง
สวนป่าไดโนเสาร์และช้างดึกดาบรรพ์ในยามค่าคืน ทั้งภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ และด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์
บริเวณสวนไดโนเสาร์กลางแจ้งพร้อมทั้งตกแต่งแสง สี เสียงกิจกรรมเข้าชมห้องปฏิบัติการซากดึกดาบรรพ์ กิจกรรม
ประกวดแฟนซีฟอสซิล นิทรรศการท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค กองอานวยการ และอื่น ๆ โดยให้มีความสวยงาม สอดคล้อง
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กับธีมงานหลักพร้อมทั้งจัดทาเส้นทางการเยี่ยมชมกิจกรรมให้เชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมของงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
การจัดงานตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4.3.2 จัดทา Floor Plan และ Perspective (Front, Side Bird-Eye Views) ของงานโดยระบุรายละเอียดและ
ขนาดของโครงสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่จาเป็นให้ครบถ้วนและชัดเจน
4.3.3 ดาเนินการติดตั้งตกแต่งสถานที่จัดงานและรื้อถอน เช่น Banner, Directory Board, Cut Out, J-Flag,
และป้ายชื่อหน่วยงานหรือกิจกรรมเป็นต้นเพื่อให้ข้อมูลการจัดงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาชมงานทั้งนี้สามารถ
นาเสนอรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.3.4 ดาเนินการประดับตกแต่งภูมิทัศน์สถานที่จัดงานมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับธีม งานหลัก
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกาหนด
4.3.5 ออกแบบติดตั้งตกแต่งสถานที่ และรื้อถอนเมื่องานเสร็จสิ้น ประกอบด้วย
1) ซุ้มประตูทางเข้างาน จานวน 1จุด เป็นซุ้มโครงสร้างเหล็กหุ้มด้วยไวนิล ขนาดสูง 2.90 ยาว 5.0 เมตร
พร้อมติดชื่องาน โลโก้งาน และ/หรือโลโก้หน่วยงานหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2) ออกแบบติดตั้งโครงสร้างแข็งเต็นท์โดมขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตรความยาว 36 เมตร จานวน 2
หลัง และเต็นท์โดมขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตรความยาว 8 เมตร จานวน 3 หลัง
3) ออกแบบ และติดตั้งบูธนิทรรศการ "อุโมงค์น้าพุไดโนเสาร์โคราช” สาหรับเป็น Landmark ของงาน
โดยจัดทาอุโมงค์น้าพุ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร ความสูงของน้าพุไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร พร้อมให้มี
การแสดงอุโมงค์น้าพุประกอบแสงสีในเวลากลางคืน
4)
ออกแบบและจั ดจ าลองวิ ถี ชี วิ ต จ าหน่ าย สาธิ ตการท าอาหารและผลิ ตภั ณฑ์ ท้ องถิ่ น
ให้ตกแต่งถนน หรือลานอเนกประสงค์ บริ เวณด้านหน้ าของพิพิธภัณฑ์ ให้อยู่ในธีม “ถนนเดินกะหมู่ ดูตลาดเย็น
ไดโนเสาร์” ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟไดโนเสาร์ และช้างดึกดาบรรพ์ที่ทาจากวัสดุ ท้องถิ่น ขนาดความสูง 300
เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า 6 ตัว และประดับโคมไฟรูปไดโนเสาร์ขนาด 20 เซนติเมตร จานวนไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น
ขนาดของถนนคนเดินมีความกว้างประมาณ 2.5เมตร ยาว 200 เมตร
โซนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทาซุ้มไม้ไผ่พร้อมหลังคาหญ้าคาที่สามารถ
กันแดดหรือฝนได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1.5 x 2 x 2 เมตร จานวน 15 ซุ้ม พร้อมเก้าอี้ ซุ้มละ 2 ตัว จัด
ตกแต่ งด้ วยดอกไม้ ต้ นไม้ สด ให้ มี สภาพแวดล้ อมตามธี มของการจั ดงานในครั้ งนี้ พร้ อมจั ดท าป้ ายเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่มาจัดดาเนินการพร้อมจัดทาโลโก้งานอยู่มุมของแต่ละซุ้ม
โซนอาหารประจาท้องถิ่นมีการจัดแบ่งเป็นล็อค แต่ละล็อคไม่เกิน 3x3 เมตร แต่ละล็อคมีซุ้มไม้ไผ่
สาหรับขายของ พร้อมหลังคาหญ้าคาที่สามารถกันแดดหรือฝนได้ ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1.5x2X2 เมตร
จานวนไม่น้อยกว่า 20 ซุ้ม โดยรูปแบบของล็อคขายของต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกับธีมงาน จัดทาโลโก้งานอยู่มุมของแต่
ละซุ้ม มีถังขยะ 25 ใบติดไฟส่องสว่างบริเวณซุ้มอาหาร ติดตั้งปลั๊กไฟ 10 แอมป์จานวน 25 จุดพร้อมประดับตกแต่ง
สถานที่ให้มีความปลอดภัยสวยงามจัดโต๊ะเก้าอี้ทาจากฟางข้าว พร้อมแผ่นไม้ปูรองโต๊ะ สาหรับนั่งรับประทานอาหาร ไม่
น้อยกว่า20ชุดโดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อน
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5) ออกแบบ และติ ดตั้ งบู ธนิ ทรรศการ "ท่ องเที่ ยวโคราชจี โอพาร์ ค" ใช้ โครงสร้ างแข็ งที่ สามารถ
ตั้งบูธนิทรรศการไว้กลางแจ้ง ประกอบด้วย ป้ายนิทรรศการให้ความรู้สถานที่ท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว
80 เซนติเมตร ขาตั้งสูง 1.5 เมตร จานวน 10จุด จุดละ 3 ป้ายและป้ายนิทรรศการ Backdrop สาหรับเป็นฉากหลังให้
นักท่องเที่ยวถ่ายภาพได้ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร จานวน 10 จุด พร้อมตกแต่งสถานที่ให้สอดคล้องกับความ
โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อน
6) ออกแบบ ตกแต่ง และติดตั้งนิทรรศการ Night Museum จัดจาลองสวนป่า ช้างดึกดาบรรพ์ ด้าน
นอกอาคารพิพิธภัณฑ์ ประดับด้วยโคมไฟช้างดึกดาบรรพ์ จานวนไม่น้อยกว่า 10 ตัว ขนาดของโคมไฟให้มีขนาดและ
สัดส่วนใกล้เคียงกับช้างจริง และ/หรือให้มีความเหมาะสมกับสถานที่จริง พร้อมประดับไฟแสงสี ในตอนกลางคืนให้
สวยงามจัดให้มีระบบเสียงประกอบนิทรรศการตลอดทั้งงาน โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้ความเห็นชอบก่อน
7) ออกแบบและติดตั้งบูธนิทรรศการความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร จานวน 3 ชุด พร้อมตกแต่งสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับธีมของการ
จัดงาน และติดตั้งไฟให้สวยงามเพื่อจัดแสดงในช่วงค่า โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความ
เห็นชอบก่อน
8) ออกแบบและติดตั้งบูธจุดกองอานวยการ และประชาสัมพันธ์ มีโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกมี
เครื่องเสี ยงภายในระบบกระจายเสียงโดยรอบบริเวณงานติดตั้งแอร์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ จานวนวันละ 1 คน คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จานวน 1 ชุด มีอาหารพร้อมเครื่องดื่มวันละไม่น้อยกว่า
100 ชุด มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 จุด
9) ออกแบบและติดตั้งจุดปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้า
มาดูแล ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อวัน โดยมีอุปกรณ์และยาสาหรับปฐมพยาบาลโดยจัดเตรียมรถพยาบาลให้พร้อมรับส่งกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินพร้อมพนักงานขับจานวน 1 คัน มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงค่าคืน
10) ออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนเวทีกลาง เวทีมีโครงสร้างคงทนแข็งแรงขนาดกว้างยาวสูงไม่น้อยกว่า 16 x
5 x 1 เมตร และยกระดับสูงหลังสูง 1.2 เมตร มีฉากหลังบนเวที (Backdrop) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 3 x 15 เมตร โพเดี่ยมไม่
น้อยกว่า 2 ชุด พร้อมการตกแต่ง backdrop ประกอบด้วยโลโก้งานชื่องานโลโก้หน่วยงานโลโก้ผู้ร่วมจัดงานโดยตกแต่งให้
สวยงามและสอดคล้องกับแนวคิดและธีมของงาน และ/หรือชุมชนท้องถิ่น บันไดทางขึ้น-ลง (ซ้าย และขวา) ทางลาด ปูพรม
บนพื้นเวทีโดยเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อน
11) ด้านหน้าเวที จัดโซนผู้ชมทั่วไปมีพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความปลอดภัยสวยงามจัดโต๊ะเก้าอี้
ทาจากฟางข้าว พร้อมแผ่นไม้ปูรองโต๊ะ สาหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นไม่น้อยกว่า 20 ชุด จัดวางไว้บริเวณหน้าเวที โดย
นามาจัดวางหลังเสร็จพิธีเปิด จัดโซนผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติให้เหมาะสม ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลางทาจากฟางข้าว ไม่
น้อยกว่า 2 ชุด พร้อมคลุมผ้าเก้าอี้ให้เรียบร้อย ประดับตกแต่งให้สวยงาม จัดระบบแสง สี เสียงจุดควบคุมระบบแสง สี
เสียงจุดถ่ายภาพผู้สื่อข่าวแผงกั้นที่นั่งให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับการรักษาความปลอดภัยได้โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อน
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19) ด้านหลังเวทีจัดทาห้องบริเวณสาหรับรับรองนักแสดงพิธีกรจานวน 1 ห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 5
เมตร ให้มีความเหมาะสมและจัดหาโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอ
20) ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างตั้งแต่ลานจอดรถ จนถึงภายในบริเวณที่จัดงานอย่างเพียงพอ
21) ออกแบบ และติดตั้งจุดสาหรับสรงน้าพระพุทธรูป จานวน 1 จุด ขนาดกว้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร ประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยผ้า ดอกไม้ และไม้ประดับ โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อน
4.4 การจัดพิธเี ปิด
4.4.1 เสนอแนวคิด รูปแบบกิจกรรม ออกแบบ ตกแต่งเวทีและสถานที่ จัดพิธีเปิดงานจัดทาสูจิบัตรกิจกรรมภายใน
งานจัดหาเจ้าหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรวมถึง
การควบคุมและการจัดการที่นั่งของแขกให้เป็นไปตามแผนผังที่กาหนดตามความเหมาะสมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อน
4.4.2 จัดพิธีเปิดโดยจัดทากาหนดการและรูปแบบของกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ โดยเน้นกิจกรรมพิธีเปิดใน
รูปแบบทีส่ ื่อถึงเอกลักษณ์ และ/หรือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมคนในชุมชนท้องถิ่น มีสีสันโดยให้นาเสนอ
งานอย่ างละเอียดตั้ งแต่ เปิ ดงานจนปิ ดงานโดยต้ องผ่ านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ ก่ อนก าหนด
รายละเอียดโดยจัดให้มีการซักซ้อมพิธีการเปิด จานวน 1 ครั้งก่อนเวลาเริ่มพิธีเปิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
4.4.3 จัดให้มีการประกวดประดิษฐ์โคมไฟไดโนเสาร์และช้างดึกดาบรรพ์ โดยมีรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับ
เงินจานวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ รองอันดับหนึ่ง ได้รับเงินจานวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ
ใบประกาศ และรองอันดับสอง ได้รับเงินจานวน 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศและรางวัลชมเชยพิเศษ
จานวน 3 รางวัล ได้รับเงินจานวน 1,000 บาท พร้อมโล่ รางวัล และใบประกาศ โดยให้ ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้
คณะกรรมการตรวจรับให้ความเห็นชอบก่อน
4.4.4 จัดทาสูจิบัตร 4 สี ขนาด A5 สาหรับแจกผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้มาร่วมงาน จานวนไม่
น้อยกว่า 50 ชุด พร้อมออกแบบให้มีความสวยงาม จัดทา Gimmick พิธีเปิด จัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้ประธาน 5 ชิ้น
มูลค่าชิ้นละไม่ต่ากว่า 500 บาท และ/หรือให้มีความเหมาะสมของที่ระลึกสาหรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมพิธีเปิด เป็น
สินค้าที่สอดคล้องกับธีมงานมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเควสตาและฟอสซิล ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น มูลค่าชิ้นละไม่ต่ากว่า
100 บาท
4.4.5 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 150 ชุดราคาชุดละไม่ต่ากว่า 50 บาทจัดทาบัตรสื่อมวลชน
บัตรเจ้าหน้าที่พร้อมซองกรอบพลาสติกและสายคล้องคอให้เพียงพอกับจานวนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่รวมกันไม่น้อยกว่า
100ใบ
4.4.6 จัดให้มีการบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอ พิธีเปิด
4.4.7 จัดหาพิธีกรท้องถิ่นที่มีความชานาญในการใช้ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 1คน และ
เชิญสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 10 สื่อ
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4.4.8 จัดให้มีอัฒจันทร์สาหรับการชมพิธีเปิด ให้มีความแข็งแรง เหมาะสมเข้ากับธีมงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3
อัฒจันทร์ จุคนได้ไม่ต่ากว่า 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
คนในชุมชนลุ่มน้าลาตะคอง ไม่น้อยกว่า 2 รายการต่อวัน
4.5.2 จัดทาบอร์ ดนิทรรศการกระบวนการขุดค้นไดโนเสาร์ อุปกรณ์ส าหรับขุดค้นไดโนเสาร์ประกอบด้วย
เครื่องมือขุดค้น ชุดกันเปื้อน รองเท้าบูท แว่นตากันฝุ่น จานวน 20 ชุด เตรียมโมเดลโครงกระดูกของไดโนเสาร์ซอโรพอดที่
สามารถประกอบเข้า - ออก ขนาดยาว 8 เมตร สาหรับกิจกรรมตามล่าหาฟอสซิล พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดาเนินกิจกรรม
จานวน 2 คน ตลอดการดาเนินงาน
4.5.3 จัดหาอุปกรณ์สาหรับกิจกรรมสืบจากกระดูกประกอบด้วย ชุดกราวด์สีขาว แว่นตานิรภัย จานวน 6 ชุด
และเครื่องสาหรับกรอกระดูก ประกอบด้วย ปากกาสาหรับกรอกระดูก (Pneumatic pen) จานวน 2 ด้าม และเครื่องปั๊ม
ลมขนาดไม่ต่ากว่า 50 ลิตร จานวน 2 ชุด
4.5.4 จัดทาบูธและเตรียมโต๊ะเก้าอี้ กิจกรรมไดโนเสาร์ในจินตนาการให้ สอดคล้องกับธีมของการจัดงานครั้งนี้
อุปกรณ์หุ่ นไดโนเสาร์ ปูนพลาสเตอร์ อุปกรณ์ระบายสี พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดาเนินกิจกรรม จานวน 2 คน ตลอดการ
ดาเนินงาน
4.5.5 จัดทาบูธกิจกรรม "ใครคือเจ้าของฟัน ?" พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดาเนินกิจกรรม จานวน 1 คน ตลอด
การดาเนินงาน
4.5.6 จัดทาบูธและเตรียมโต๊ะเก้าอี้ กิจกรรม "จาลองการเกิดฟอสซิล" และจัดหาอุปกรณ์ทาจาลองฟอสซิล
ประกอบด้วยปูนพลาสเตอร์ แก้วพลาสติก และผ้ากันเปื้อน พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดาเนินกิจกรรม จานวน 2 คน ตลอด
การดาเนินงาน
4.5.7 จัดเตรียมบูธกิจกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่ดาเนินกิจกรรม จานวน 1 คน
ตลอดการดาเนินงาน
4.5.8 จัดให้มีการประกวดอาหารโคราชจีโอพาร์ค มีผู้เข้าแข่งขั้นไม่น้อยกว่า 10 ทีม โดยมีโล่รางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 และมีเงินรางวัลคือ 5,000 3,000 และ
2,000 ตามลาดับ และรางวัลชมเชยจานวน 12 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมทั้ง
จัดหาคณะกรรมการตัดสิน จานวนไม่น้อยกว่า 4 คน และมีพิธีกรดาเนินกิจกรรม จานวน 1 คน ตลอดการดาเนินงาน
4.6 จัดทารายงานสรุปการจัดงาน
จัดทารายงานสรุ ปการจั ดงาน พร้ อมทั้งแนบแบบแปลนนิทรรศการและงานออกแบบทั้งหมดเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด พร้อมด้วยข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ และข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบของ USB Flash drive จานวน 5 ชุด
ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัดงาน
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4.7 การอานวยความสะดวก และบริหารกิจกรรม
4.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าเพื่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอดการจัดงานดังนี้
1) หัวหน้าผู้รับผิดชอบภาพรวมของการจัดงานอย่างน้อย 1 คน
2) หัวหน้าผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้าเสียงอย่างน้อย 1 คน
3) หัวหน้าผู้รับผิดชอบเวทีการแสดงระบบแสงระบบเสียงพิธีการอย่างน้อย 1 คน
4)หัวหน้าผู้ดูแลด้านการอานวยความสะดวก สถานที่จอดรถ การจราจร ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 คน
4.7.2 บริหารจัดการกิจกรรมในข้อ 4.1 – 4.6 ให้สมบูรณ์โดย
1) จัดทาแผนผังเส้นทางการจราจรและจัดเตรียมสถานที่จอดรถที่เหมาะสม โดยการเช่าพื้นที่จอดรถใน
บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานมีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมกับการจอดรถไม่น้อยกว่า 200 คัน จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวย
ความสะดวก และรักษาความปลอดภัยของรถผู้เข้าร่วมงาน แขกรับเชิญและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดและในวันงาน
2) ประสานงานให้มีตารวจจราจรอานวยความสะดวกตามเส้นทางเข้าสู่บริเวณจัดงาน
3) จัดทาป้ายจราจรเข้าสู่บริเวณงานจานวนไม่น้อยกว่า 30 ป้าย ขนาดของป้ายให้สังเกตได้ชัดเจน และ
ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมงาน
ตลอดการจัดงานตามจุดการจัดงานที่เหมาะสมจานวนไม่น้อยกว่า 10 คนต่อวัน
5) จัดจุดรวมขยะ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะโดยรอบงาน จานวนไม่น้อยกว่า 4 คน ต่อวันเพื่อดูแลความ
สะอาดภายในบริเวณงาน พร้อมประสานรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะอย่างน้อยวันละ 2 รอบต่อวัน
6) จัดให้มีวิทยุสื่อสารสาหรับคณะทางานและผู้ปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง
7) จัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่อย่างน้อย 2 คัน เพื่อบริการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานฯ ตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน
ทั้ง 5 วัน
8) จัดเจ้าหน้าที่รวบรวมสถิติและจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานทั้ง 5 วัน
รวมทั้งสรุป และประเมินผล
5. ระยะเวลาดาเนินการ
50 วัน
6. การส่งมอบงาน
กรมทรัพยากรธรณีกาหนดแบ่งการส่งมอบงาน จานวน 3 งวดงาน ดังนี้
- งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการส่งมอบงานตามข้อ 4.1, 4.3.1, 4.3.2 และ 4.4.1 ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดนิทรรศการและส่งมอบงานทั้งหมดตามข้อ 4.2 และ 4.3.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 30
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
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- งวดที่ 3 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดนิทรรศการและส่งมอบงานทั้งหมดตามข้อ 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 และ 4.7 ให้แล้ว
เสร็จภายใน 50 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
7. การจ่ายเงินค่าจ้าง
กรมทรัพยากรธรณีกาหนดการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น 3 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามงวดงานที่ 1
ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามงวดงานที่ 2
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการส่งมอบงานครบถ้วนตามงวด
งานที่ 3 ภายใน 50 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
8. คุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอ
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
8.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าวที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8.8 ไม่มีผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
8.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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8.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
8.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000
บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่กรมเชื่อถือ
9. คุณสมบัตบิ ุคลากรหลัก
ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการมีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยต้องแนบ
ประวัติการทางานพร้อมกับการเสนอราคา
9.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทและจัดทาเนื้อหานิทรรศการ มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปีโดยต้องแนบประวัติการทางานพร้อมกับการเสนอราคา
10. เงื่อนไขการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดราคาของแต่ละรายการที่เสนอราคาและต้องแนบมาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอ
11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะ
พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยพิจารณาคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดของภาครัฐตามแผนงานที่
นาเสนอโดยรวม รวมทั้งเสนอได้ตรงตามข้อกาหนดของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้อง
นาเสนอข้อพิจารณา 1 – 4 ในรูปแบบของเอกสาร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
11.1 พิจารณาข้อเสนอทางด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือทางเทคนิค
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีระดับการให้คะแนน ดังนี้
ข้อพิจารณา
1. แนวคิด กลยุทธ์แผนงานและรูปแบบการนาเสนอในภาพรวม
1.1 แนวคิดการนาเสนอ กลยุทธ์ แผนงาน และรูปแบบวิธีการนาเสนอในประเด็นเนื้อหาที่
กาหนด โดยนาเสนอผ่านตัวอักษรและภาพประกอบหัวข้อละไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ a4(15
คะแนน)
1.2 ความคิดสร้างสรรค์และข้อมูลประกอบที่ใช้สนับสนุนแนวคิดที่นาเสนอ โดยนาเสนอผ่าน
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คะแนน
25

ข้อพิจารณา
ตัวอักษร ตาราง กราฟและภาพประกอบ (10 คะแนน)
2. การจัดนิทรรศการ กิจกรรม พิธเี ปิด การผลิตสือ่ และอืน่ ๆ
2.1 แนวคิด การเชื่อมโยงประเด็นเนื้อหาสาระเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ ความคิด
สร้างสรรค์ ความน่าสนใจ และการออกแบบสื่อเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ โดยนาเสนอผ่าน
ตัวอักษรและภาพประกอบซึ่งการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระต้องไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น (5 คะแนน)
2.2 การออกแบบผัง จัดวางพื้นที่ จัดวางนิทรรศการ รูปแบบ การเลือกใช้วัสดุในการจัดและ
ตกแต่งโดยนาเสนอผ่านตัวอักษรและภาพประกอบซึ่งต้องสามารถนามาใช้จัดนิทรรศการได้จริง
(10 คะแนน)
2.3 รูปแบบพิธีเปิด มีความสอดคล้องกับแนวคิดของงานโดยนาเสนอผ่านตัวอักษรและ
ภาพประกอบไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ (พิธีเปิดตอนกลางวัน - กลางคืน) (5คะแนน)
2.4 รูปแบบประชาสัมพันธ์การจัดงานที่สอดคล้องกับแนวคิดของงานโดยนาเสนอผ่าน
ตัวอักษรและภาพประกอบไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ(5 คะแนน)
2.5 การนาเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมภายในงานที่มีความน่าสนใจและความหลากหลาย
สอดคล้องกับแนวคิดของงานโดยนาเสนอผ่านตัวอักษรและภาพประกอบไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
(10 คะแนน)
2.6 การนาเสนอแนวคิดการจัดนิทรรศการภายในงานไม่น้อยกว่า 10 นิทรรศการ (15คะแนน)
3. ประวัตผิ ลงาน และทีมงาน
3.1ประวั ติ ผลงาน ประสบการณ์ ที่ ผ่ านมาด้ านการจั ดนิ ทรรศการโดยน าเสนอผ่ านตั วอั กษรและ
ภาพประกอบ (5 คะแนน)
3.2 ผลงานของผู้รับจ้างและทีมงานที่ผ่านมา ความพร้อมและศักยภาพโดยนาเสนอผ่าน
ตัวอักษรและภาพประกอบไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน (5 คะแนน)
4. วิธปี ระเมินผลโดยให้นาเสนอในรูปแบบ Presentation (15 คะแนน)
รวม

คะแนน
50

10

15
100

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาด้วยเกณฑ์ราคาโดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) ผู้ เสนอราคาจะต้องผ่ านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องตามที่กรม
ทรัพยากรธรณีกาหนด และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่า 85 คะแนน
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่าสุด
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12. การสงวนสิทธิ์
1) ผู้ รั บ จ้ างต้อ งติด ต่อ ประสานงานกั บเจ้า ของพื้น ที่ เพื่ อรั บทราบแนวปฏิบั ติ ความรับ ผิ ด ชอบกรณี
เกิดความเสียหายหรือต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
2) ข้อมูล เอกสารและผลงาน และสิ่งของที่จัดทาขึ้น ในการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 6 ณ จังหวัด
นครราชสีมา ที่เกิดขึ้นตามขอบเขตการดาเนินงานของข้อกาหนดการจ้างนี้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ หรือลิขสิทธิ์ของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และห้ามมิให้ผู้รับจ้างนาไปเผยแพร่ หรือกระทาการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสงวนสิทธิ์ในการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือคณะกรรมการอื่น
ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
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(1 ชุด : 1 กิจกรรม)
ลาดับความสาคัญ....
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
หน่วยดาเนินการ : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายชัยทัต สมิตินนท์ ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อ. เมือง จ.นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๔๔๙๒ - ๒๖๒๕ - ๖
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
จากกรอบยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ให้ความสาคัญการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว นาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมื อระหว่าง
กัน โดยดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เป็นลักษณะการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง
เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 8 มีนาคม 2559 ขยายพื้นที่การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากเดิม 6 จังหวัด เพิ่มรวมเป็น 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น
นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี กาหนดเป้าหมายระยะแรก ให้ผ่านการประเมินเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่
3 ภายในปี พ.ศ. 2565 และให้ผ่านระดับ 5 ภายใน ปี พ.ศ. 2569
จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งใน 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้ นที่นาร่อง และได้กาหนด
พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จานวน 5 ตาบล ของ อาเภอสีคิ้ว ได้แก่ ตาบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ กุด
น้อย และตาบลสีคิ้ว ซึ่งมีห มู่บ้ านทั้งหมด จานวน 77 หมู่บ้าน พื้นที่รวมทั้งหมด 311,714.54 ไร่ เป็น
เกษตรกรรม 257,769 ไร่ ป่าไม้ 51,137 ไร่ และอื่นๆ 2,808 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 79 โรง เงินทุน
รวม 12,377.050 ล้านบาท คนงาน 4,546 คน และจากการดาเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ขาดความรู้และเข้าใจ ในการดาเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ และจากการ
ดาเนินงานพบว่าความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
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หัวใจการดาเนินงานการพัฒนาเมืองต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมกับ
องค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบให้ ดาเนินการไปด้วยกัน และการร่วมมือขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ตั้งแต่การ
ส่งเสริมและสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่นการพัฒนาพื้นที่ ระบบการจราจร การขนส่ง
ระบบสาธารณูปโภค การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ใน
การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ
ให้ทุกองค์กรของสังคม มุ่งสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Industrial Town) รวมทั้งการยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อครอบคลุม
ให้ครบทุกมิติ ของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมี 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
การบริหารการจัดการ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม จานวนรวม 41 ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินระดับการ
พัฒนา แบ่งเป็น 5 ระดับ
ระดับที่ 1 Engagement (การมีส่วนร่วม) คือขบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา มี 3
ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
ระดับที่ 2 Enhancement (การส่งเสริม) คือการส่งเสริมผลักดันและการเตรียมพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ มี 6 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
ระดับที่ 3 Resource Efficiency (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร) คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่ มี 13 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ระดับที่ 4 Symbiosis (การพึ่งพาอาศัย) คือ การพึ่งพากันระหว่างชุมชนกับโรงงาน หรือโรงงานกับโรงงาน
ด้วยกันเอง มี 4 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ระดับที่ 5 Happiness (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) คือ เมืองที่มีสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่แสดงถึงการ
มีชีวิตที่ดี มี 14 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การดาเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผ่านมา พบว่ายังขาดความร่วมมือในการดาเนินงานจึงทา
ให้ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือ โดยการสร้ างเครือข่ายพันธมิตร
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ความร่วมมือระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรม ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มโรงงาน ทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มมากขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน จนพัฒนาเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่นั้น
ได้รับข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึง มีการใช้ทรัพยากรที่ มีจากัดร่วมกัน การจัดการระบบบาบัดน้าเสียร่วมกัน ระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นาไปสู่การพึ่งพาอาศัย และสังคมพื้นที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งสืบไป
ความเร่งด่วน :
หากไม่มีการสร้างเครือข่าย“เชิงนิเวศ”ในพื้นทีจ่ ะไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานกันได้อย่างเต็มที่ ขาด
โอกาสในการพัฒนา ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและยั่งยืน หากมีการวางรากฐาน วางรูปแบบการพัฒนาให้กับกลุ่ม จะ
ทาให้กลุ่มเกิดความสามัคคี เกิดอานาจการต่อรอง เกิดการพัฒนา และสามารถทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันได้ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อกระตุ้นให้ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสีคิ้ว เป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อสังคมมีสุข
2) เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสี คิ้ว และการดาเนินงานที่มีการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ และสามารถดาเนินงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
(๒.2) สถานภาพของโครงการ :
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.3) ประเภทของโครงการ :
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ: จานวน 1 ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม 2564 - ๓๐ กันยายน ๒๕65
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ: ตาบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ กุดน้อย และตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมในตาบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ กุดน้อย
และตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเกษตรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการเงิน หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สมาคม และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 5
ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองหญ้าขาว ลาดบัวขาว มิตรภาพ กุดน้อย และตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ : จัดประชุมสัมมนา“คลัสเตอร์เชิงนิเวศ” จานวน 4 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 2 : ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามงาน พื้นที่ 5 ตาบล จานวน 12 ครั้ง
(๔.๒) ผลผลิต:
1) กลุ่มเครือข่าย“คลัสเตอร์เชิงนิเวศสีคิ้ว” ที่เข้าร่วมโครงการสามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่
กาหนดไว้ และมีแผนปฏิบัติงานของการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม “คลัสเตอร์เชิงนิเวศสีคิ้ว” ในปีต่อไป
๒) ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 5 ตาบลของอาเภอ สีคิ้ว ผ่านเกณฑ์
ประเมินความเป็น “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ” ระดับ 3
(๔.๓) ผลลัพธ์:
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบ ชุมชนในพื้นที่เชิงนิเวศ มีการพึ่งพาอาศัย และ
สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
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(๔.๔) ผลกระทบ:
เชิงบวก : ผู้ประกอบการโรงงานและชุมชน มีความสัมพันธ์กันในลักษณะความร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน
ตามแนวทางคลัสเตอร์ ทาให้กลุ่มได้รับการยกระดับให้มีความเข้มแข็ง และมีกิจกรรมเครือข่ายเพื่อดาเนินงาน ช่วยเหลือ
สนับสนุนแก่สมาชิกกลุ่มและประชาชน ในการต่อยอดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่สมาชิกและประชาชน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน มีขั้นตอนการดาเนินงานแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้ดังนี้
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะ
เริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65



1.ประชุม/สัมมนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดาเนินงาน
พื้นที่ 5 ตาบล




เม.ย.-มิ.ย.65

ก.ค.-ก.ย.65







(5.1) จัดประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เชิงนิเวศ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
- เพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้
เกิดการรวมกลุ่มกัน และมีความเข้าใจในการดาเนินงานร่วมกัน
- เพื่อศึกษาถึงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน
(๕.๒) ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดาเนินงาน พื้นที่ 5 ตาบล
- ดาเนินการให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลในการดาเนินงานของ
พื้นที่ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ส่งเสริมสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ดาเนินการบริการข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลในการดาเนินงานของพื้นที่ ทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย)
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หน่วย : บาท
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เชิงนิเวศ
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
110,000
งบดาเนินงาน
110,000
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ 5 ตาบล
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
190,000งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
180,000
- ค่าวัสดุ
10,000
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่มี
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(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
* เครื่องมือดาเนินการ

 ไม่มีประสบการณ์

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
มีการติดตามประเมินผลเป็นประจาและต่อเนื่อง
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด:
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :
1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
2 พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
อุตสาหกรรมสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Food Valley)
ผลผลิต: ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการรวมกลุม่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
นครราชสีมา
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการรวมกลุม่ (Cluster) อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จังหวัดนครราชสีมา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕65
ปี ๒๕66

คาชีแ้ จง

300,000

300,000
300,000
300,000
290,000
36,000
180,000
180,000
74,000
49,000
14,000
11,000
10,000
10,000

- ค่าเดินทางผูเ้ ข้าประชุมสัมมนา ครัง้ ละ ๓๐ คน เหมาจ่ายคนละ ๓๐๐ บาท จานวน 4 ครัง้ (กิจกรรมย่อยที่ 1 ของโครงการ)
- ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน จานวน 12 เดือนๆละ 15,๐๐๐ บาท ต่อคน 1 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ครัง้ ละ ๓5 คน ต่อคน ๆ ละ 35๐ บาทต่อมือ้ จานวน ๑ มือ้ ต่อครัง้ ๔ ครัง้
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ครัง้ ละ ๓5 คน ต่อคน ๆ ละ 50 บาทต่อมือ้ จานวน ๒ มือ้ /ครัง้ 4 ครัง้
(ในกิจกรรมย่อย ๑ ของโครงการ)
- ค่าวัสดุสานักงานในการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมย่อยที่ 1 ของโครงการ)
- ค่าวัสดุสานักงานในการติดตามข้อมูล (กิจกรรมย่อยที่ 2 ของโครงการ)
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

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

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร 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 ในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้ องการ ในอนาคต โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis โดยได้นำ
วิส ัยทัศ น์ ประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี นโยบายของ รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 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 รวมทั้ง ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมผ้าไหมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มี
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต ดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นว่า
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโคราชสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไหม ให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าสินค้า แบรน์ดชั้นนำของต่างประเทศโดยจะผลักดันผ้าไหมโคราชให้เป็นแบรนด์ผ้าไทยระดับไฮเอนด์
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.......
สิน้ สุดปี....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)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
กิจกรรมย่อย
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 และผลิ ต บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ใ ห้ มี
คุ ณ ภาพดี มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ 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
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• เทคนิคในการบริหารจัดการ

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การคาดหมายว่าจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต และกลุ่มจังหวัดมีฐานการผลิตผ้าไหมที่ได้รับการยอมรับระดับสากลต่อไป
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์จาก “ผ้าไหมโคราช”
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
18,000
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
54,000
(3) เงินพิเศษสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
75,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
108,000
45,000
(2) ค่าจ่างวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดผ้าไหมโคราช
200,000
(3) ค่าจ่างวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอตสาหกรรมผ้าไหมโคราช
200,000
(3) ค่าจ่างจัดทาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสาหรับสารวจผู้บริโภค
200,000
(4) ค่าจ่างจัดทาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสาหรับสารวจผู้บริโภค
(5) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผ้าไหมโคราช
140,000
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน
50,000

คาชี้แจง

ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 30 วัน × ๑ คน
ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ 600 บาท× 30 วัน × 3 คน
เงินพิเศษสาหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง จานวน 500 คน คนละ 150 บาท
ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าที่ 1800 บาท x 4 คน x 15ครัง้
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติงาน 300 บาท × 30 วัน × 5 คน
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดผ้าไหม
วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอตสาหกรรมผ้าไหม
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสาหรับสารวจผู้บริโภค ๑0๐,๐๐๐ x ๒ ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของผ้าไหม
ค่าเช่าเครือ่ จักรทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เครือ่ ง

หน้า ๒๙๗

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๔) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๕) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(6) ค่าเส้นไหมและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
3 งบรายจ่ายอื่น
๔. งบรายจ่ายอื่น
จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้รับซื้อ และผู้กระจายผลิตภัณฑ์ไหม
โคราชเชิงสร้างสรรค์
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลัก : 2 อบรมเทคนิคการผลิตผ้าไหมโคราชให้แก่กลุ่มเกษตรและ
ผู้สนใจ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
100,000

คาชี้แจง

ค่าวัสดุสานักงาน 10,000บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครือ่ งปริน้
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
ค่าเส้นไหมและวัสดุที่เกี่ยวข้อง

100,000 พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้รับซื้อ และผู้กระจายผลิตภัณฑ์ไหมโคราชเชิงสร้างสรรค์
1,325,000

3,000 ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน

หน้า ๒๙๘

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(4) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเครือ่ งจักร
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๔) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๕) ค่าเส้นไหม
(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
๒. งบลงทุน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
9,000 ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ 600 บาท× 5 วัน × 3 คน
9,600 ค่าตอบแทนวิทยากร 1200 บาท 2 วัน 2 คน 2 ครัง้
9,600 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 600 บาท 2 วัน 4 คน 2 ครัง้
36,000
7,200
14,400
10,000
50,000
7,200
2,100
10,000
60,000
100,000

ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าที่ 1800 บาท x 4 คน x 5ครัง้
ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร 1800 บาท x 2 คน x 2ครัง้
ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร 1800 บาท x 4 คน x 2ครัง้
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 5,000 บาท x 2 ครัง้
ค่าเช่าเครือ่ มือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เครือ่ ง
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x ๑๕ คน x 2 วัน x 2 ครัง้
ค่าอาหารว่าง 35 บาท x ๑๕ คน x 2 มื้อ x 2 ครัง้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 5,000 x 2 ครัง้
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการอบรม 30,000 x 2 ครัง้
ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม 5๐,๐๐๐ x ๒ ผลิตภัณฑ์

10,000
10,000
10,000
5,000
110,000
240,000

ค่าวัสดุสานักงาน 10,000บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครือ่ งปริน้ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเส้นไหม จานวน 50 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท
ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย

หน้า ๒๙๙

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอื่น
๔. งบรายจ่ายอื่น
จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมโคราชเชิงสร้างสรรค์
และยกระดับคุณภาพไหมโคราช และผลิตภัณฑ์ไหมโคราช
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลัก : 3 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมโคราช และผลิต
บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความทันสมัย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเครือ่ งจักร
(4) ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

25,000 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกในสถานประกอบการ จานวน 5 ราย ๆ ละ 1 แผนงาน ๆ ละ 5000 บาท
125,000 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 25,000 บาท
125,000 พัฒนาและยกระดับคุณภาพผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมจานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 25,000
988,100

3,000 ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน
9,000 ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ 600 บาท× 5 วัน × 3 คน
36,000
50,000
300,000
240,000

ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าที่ 1800 บาท x 4 คน x 5ครัง้
ค่าเช่าเครือ่ มือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เครือ่ ง
ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม ๑0๐,๐๐๐ x 3 ผลิตภัณฑ์
ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 8๐,๐๐๐ x 3 ผลิตภัณฑ์

10,000 ค่าวัสดุสานักงาน 10,000บาท
10,000 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง

หน้า ๓๐๐

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๓) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๔) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๕) ค่าเส้นไหม
(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอื่น
๔. งบรายจ่ายอื่น
จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายผู้คลัสเตอร์ผ้าไหมโคราช
4.2 กิจกรรม สร้างองค์ความรูแ้ ละเทคนิคกาขยายโอกาสทางการตลาดของ
ผ้าไหมโคราชในยุค 4.0
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลัก : 4 อบรมการการแปรรูปผ้าไหมโคราช ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
และมีความทันสมัย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)
5,000
5,000
110,000
240,000

คาชี้แจง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครือ่ งปริน้ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเส้นไหม จานวน 50 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท
ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย

100,000 เชื่อมโยงเครือข่ายภายในจังหวัด หรือพื้นที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย
50,000 ทบทวนและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนจัดซื้อวัตถุดิบ
50,000 บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละทคนิคการขยายโอกาสทางการตลาด
1,218,000

3,000 ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน
9,000 ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ 600 บาท× 5 วัน × 3 คน
36,000 ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าที่ 1800 บาท x 4 คน x 5ครัง้

หน้า ๓๐๑

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเครือ่ งจักร
(4) ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๔) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๕) ค่าเส้นไหม
(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอื่น
๔. งบรายจ่ายอื่น
จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมโคราชเชิงสร้างสรรค์ และ
ยกระดับคุณภาพไหมโคราช และผลิตภัณฑ์ไหมโคราช
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลัก : 5 การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโคราชเป็นอาชีพที่ 2
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)
50,000
100,000
150,000
50,000

ค่าเช่าเครือ่ มือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เครือ่ ง
ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม 5๐,๐๐๐ x 2 ผลิตภัณฑ์
ค่าพัฒนาเทคนิคการทอด้วยเครือ่ งจักร 75๐0๐x 2 ผลิตภัณฑ์
ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 25,๐๐๐ x 2 ผลิตภัณฑ์

10,000
5,000
5,000
5,000
110,000
17,000

ค่าวัสดุสานักงาน 10,000บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครือ่ งปริน้ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเส้นไหม จานวน 50 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท
ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย

คาชี้แจง

30,000 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกในสถานประกอบการและกลุ่มเกษตรกรในการขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จานวน 3 ราย ๆ ละ 2 แผนงาน ๆ ละ 5000 บาท
580,000

หน้า ๓๐๒

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสี ลวดลาย พัฒนาเทคนิคการทอด้วยเครือ่ งจักร
(4) ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๔) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๕) ค่าเส้นไหม
(6) ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
3 งบรายจ่ายอื่น
๔. งบรายจ่ายอื่น
จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม กากับดูแลและติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
๔.2 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
3,000 ค่าตอบแทนกรณี บุคลากรของรัฐ 600 บาท × 5 วัน × ๑ คน
9,000 ค่าตอบแทนกรณี มิใช่บุคลากรของรัฐ 600 บาท× 5 วัน × 3 คน
36,000 ค่าพาหนะในการเดินทางจ้าหน้าที่ 1800 บาท x 4 คน x 5ครัง้
50,000 ค่าเช่าเครือ่ มือทอผ้าและอุปกรณ์ประกอบ 25000 บาท x 2 เครือ่ ง
200,000 ค่าออกแบบสี และลวดลายผ้าไหม ๑0๐,๐๐๐ x 2 ผลิตภัณฑ์
160,000 ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 8๐,๐๐๐ x 2 ผลิตภัณฑ์
100,000
12,000
10,000
10,000
220,000
200,000

ค่าวัสดุสานักงาน 10,000บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครือ่ งปริน้ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเส้นไหม จานวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท
ค่าสีย้อมธรรมชาติ และอุปกรณ์ทอ และอุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย

200,000 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการ การติดต่อประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง การติดตาม
กากับดูแลการดาเนินงานของที่ปรึกษา และสรุปผลการดาเนินงาน
50,000 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกในสถานประกอบการ จานวน 5 ราย ๆ ละ 2 แผนงาน ๆ ละ 5000 บาท

หน้า ๓๐๓

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
ยกระดับคุณภาพไหมโคราช และผลิตภัณฑ์ไหมโคราช
รวมทั้งสิ้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

พัฒนากาลังคน ฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพผ้าไหมโคราชและผลิตภัณฑ์ไหมโคราช
250,000 จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 50,000
1,510,000
5,621,100

หน้า ๓๐๔

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ..........

ชือ่ โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนานวัตกรรมและเชือ่ มโยงเครือข่ายการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมสูส่ ากล
กิจกรรมย่อย : การอบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกันกาจัด
วงเงิน 358,370 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข็งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน
1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Food Valley)
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นางชุติกาญจน์ รัชตะปิติ
ตาแหน่ง : ผูอ้ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
สถานทีต่ ิดต่อ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
1887 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044 214102 โทรสาร 044 214100
E-mail: qssc_nmk@qsds.go.th
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด)
....................................................................................................................................................................................................
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งเลีย้ งไหม Bombyx mori L. แหล่งใหญ่ของประเทศไทย ซึง่ มีการเพาะเลีย้ งมาอย่างต่อเนือ่ งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
แต่ความสามารถในการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศนัน้ ยังมีอยูต่ ่า จาเป็นต้องนาเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศปีละหลายร้อยล้าน
บาท ซึง่ โรคและแมลงศัตรูหม่อนไหมเป็นปัญหาทีส่ าคัญมากต่อการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคและแมลงศัตรู
หม่อนไหม เพือ่ ให้เกษตรกรทราบถึงชนิดของโรคและแมลง การทีจ่ ะบ่งบอกว่าสิง่ มีชีวติ ใดเป็นศัตรูพืชก็เป็นเรือ่ งทีต่ ้องสังเกตและเอาใจใส่ นอกจากนัน้
แล้วการทีจ่ ะบอกว่าศัตรูนนั้ คือชนิดใดก็เป็นเรือ่ งทีต่ ้องมีการศึกษาเรียนรู้ เพราะเมือ่ เราทราบถึงชนิดของศัตรูพืช เราก็จะสามารถหารายละเอียดของ
ศัตรูพืชแต่ละชนิดนัน้ ๆ ว่า จะมีแนวทางใดหรือวิธกี ารใดทีจ่ ะนามาใช้ในการปกป้องหรือดูแลรักษาไม่ให้พืชทีเ่ ราปลูกถูกทาลายโดยศัตรูพืชได้ ดังนัน้ การ
จาแนกศัตรูพืชจึงเป็นสิง่ ทีจ่ าเป็นอย่างมาก เพือ่ ใช้เป็นแนวทางสาหรับวางแผนในการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหมให้ถูกวิธตี ่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เกษตรกรทีป่ ลูกหม่อนเลีย้ งไหม จานวน 3,060 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรูด้ ้านการจัดการโรค
และแมลงศัตรูหม่อนไหม แต่ยงั ละเลยในการปฏิบัติในการจัดการ ทาให้ผลผลิตเสียหาย จึงต้องการทบทวนความรูก้ ารจัดการโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม
เพือ่ ไม่ให้ผลิตเกิดความเสียหาย
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือ่ ให้เกษตรกรได้รับความรูท้ างด้านวิชาการเกีย่ วกับโรคและศัตรูหม่อนไหม และสามารถนาไปปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี พร้อมทราบ
แนวทางสาหรับการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
o โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
o ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ..........1...........ปี เริม่ ต้นปี ตุลาคม 2564
สิน้ สุดปี กันยายน 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้าน เป็นต้น)
อาเภอบั
.....................................................................................................................................................................................................
วลาย อาเภอประทาย อาเภอห้วยแถลง อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๓๐๕

(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : เกษตรกรผูป้ ลูกหม่อนเลีย้ งไหมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
1) ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรูท้ างด้านวิชาการเกีย่ วกับโรคและศัตรูหม่อนไหม และทราบแนวทางในการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู
หม่อนไหมเพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2) เกษตรกรมีการจัดการโรงเลีย้ งไหม แปลงหม่อน ไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรคแมลงศัตรูหม่อนไหม ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ และ
ผลิตมีคุณภาพ
(๔.๒) ผลผลิต
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
เกษตรกรได้ทบทวนการกาจัดโรคและแมลงทาให้เกิดการเฝ้าระวัง
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ………………………………………………………………………………………………..
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัด /กลุม่ จังหวัด เสนอขอ และทาเครือ่ งหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65

1.อบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกัน
กาจัด




2.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน




ก.ค. - ก.ย. 65



3.
4.
5.
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 358,370 บาท

o

จ้างเหมา

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
o โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
o มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
o ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน้า ๓๐๖

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
o อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
o อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ................................................................................
o มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ...........................................................................
o ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการดาเนินการ
¨ ทัง้ หมด
๏ บุคลากรมีประสบการณ์

¨ บางส่วน

๏ เครือ่ งมือดาเนินการ

¨ มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
¨ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
¨ ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

¨ มีประสบการณ์สูง
¨ มีประสบการณ์ปานกลาง
¨ ไม่มปี ระสบการณ์

¨ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
¨ ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
¨ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
¨ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
¨ ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
¨ ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๓๐๗

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย-รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมย่อย : โครงการอบรมโรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการ
ป้องกันกาจัด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ
(๑.1) ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทางในประเทศ
(๑.2) ค่าเช่าทีพ่ ักระหว่างเดินทางในประเทศ
(๑.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลจัดฝึกอบรมฯ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทัว่ ไป

งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

358,370
358,370
79,670

1,500
1,500 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ขนาด 200*150 ซม. จานวน 5 อันๆละ 300 บาท
78,170
61,085 หลักสูตร โรคแมลงศัตรูหม่อนไหมและการป้องกันกาจัด จานวน 100 ราย
๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน จานวน 100 คนๆ ละ 2 วันๆละ 150 บาท เป็นเงิน
๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 100 คนๆ ละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
17,085 เป็
1.3นเงิค่นาวัสดุฝึกปฏิบัติและสาธิต เป็นเงิน
1. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง จานวน 5 อันๆละ 550 บาท เป็นเงิน
2. กับดักกาวเหนียว (แผ่นสีเหลือง) จานวน 5 แพ็คๆละ 30 บาท เป็นเงิน
3. กาวดักแมลงชนิดแท่ง จานวน 5 แพ็คๆละ 70 บาท เป็นเงิน
4. ยาโรยตัวไหม ขนาดบรรจุ 1 กก. จานวน 5 ถุงๆละ 50 บาท เป็นเงิน
หน้า ๓๐๘

1,500 บาท

61,085
30,000
14,000
17,085
2,750
150
350
250

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบรายจ่าย-รายการ

งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565

คาชี้แจง
5. ปูนขาว ขนาดบรรจุ 10 กก. จานวน 5 ถุงๆละ 100 บาท เป็นเงิน
6. ครอรีนผง ขนาดบรรจุ 50 กก.จานวน 1 ถังๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน
7. ตระแกรงร่อนแป้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. จานวน 5 อันๆละ 180 บาท เป็นเงิน
8. ตาข่ายถ่ายมูลไหม วัยแก่ ขนาด 1.2*30 เมตร จานวน 1ม้วนๆละ 1,700 บาท
นเงินโมมิเตอร์วดั อุณภูมิห้องเลี้ยงไหม จานวน 5 อันๆละ 360บาท เป็นเงิน
9.เป็เทอร์
10. ผ้าปิดจมูก (หน้ากากผ้า) บรรจุ 12 ผืน จานวน 5 โหลๆละ 144 บาท เป็นเงิน
11. น้ายาฆ่าเชื้อ เดสตอล ขนาดบรรจุ 250 มล. จานวน 5 ขวดๆละ 235บาท เป็น
เงิน สบูท่ าความสะอาดฆ่าเชื้อชนิดก้อน (12ก้อนต่อแพ็ค) จานวน 3 แพ็คๆละ 180
12.
บาท เป็่อนยตัเงิดนกิ่งไม้ จานวน 5 อันๆ 250 บาท เป็นเงิน
13.เลื

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุการเกษตร
(3.1) วัสดุการเกษตร เลี้ยงไหมและดูแลรักษาแปลงหม่อน

278,700
10,800 - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 จานวน 20 รีมๆละ 140 บาท เป็นเงิน
- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 2 กล่องๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน
- ปากกา จานวน 100 แท่งละ 10 บาท
10,000 - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน
257,900
ค่าวัสดุสนับสนุน เป็นเงิน
1. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง จานวน 100 อันๆละ 550 บาท เป็นเงิน
2. กับดักกาวเหนียว (แผ่นสีเหลือง) จานวน 100 แพ็คๆละ 30 บาท เป็นเงิน
3. กาวดักแมลงชนิดแท่ง จานวน 100 แพ็คๆละ 70 บาท เป็นเงิน
4. ยาโรยตัวไหม ขนาดบรรจุ 1 กก. จานวน 200 ถุงๆละ 50 บาท เป็นเงิน
5. ปูนขาว ขนาดบรรจุ 10 กก. จานวน 200 ถุงๆละ 100 บาท เป็นเงิน
6. ครอรีนผง ขนาดบรรจุ 50 กก.จานวน 4 ถังๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน
7. ตระแกรงร่อนแป้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. จานวน 100 อันๆละ 180 บาท เป็น
เงิ
8.นตาข่ายถ่ายมูลไหม วัยแก่ ขนาด 1.2*30 เมตร จานวน 10ม้วนๆละ 1,700 บาท
นเงิโนมมิเตอร์วดั อุณภูมิห้องเลี้ยงไหม จานวน 100 อันๆละ 360บาท เป็นเงิน
9. เป็เทอร์
หน้า ๓๐๙

500
5,000
900
1,700
1,800
720
1,175
540
1,250

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,800
7,000
1,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

257,900
55,000
3,000
7,000
10,000
20,000
20,000
18,000
17,000
36,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบรายจ่าย-รายการ

๒. งบลงทุน

งบประมาณ
ปี 2564 ปี 2565

คาชี้แจง
10. ผ้าปิดจมูก (หน้ากากผ้า) บรรจุ 12 ผืน จานวน 100 โหลๆละ 144 บาท เป็นเงิน
11. น้ายาฆ่าเชื้อ เดสตอล ขนาดบรรจุ 250 มล. จานวน 100 ขวดๆละ 235บาท
เป็นเงิน
12. สบูท่ าความสะอาดฆ่าเชื้อชนิดก้อน (12ก้อนต่อแพ็ค) จานวน 50 แพ็คๆละ 180
บาท เป็นเงิน
13.เลื่อยตัดกิ่งไม้ จานวน 100 อันๆ 250 บาท เป็นเงิน

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านั้น

หน้า ๓๑๐

14,400 บาท
23,500 บาท
9,000 บาท
25,000 บาท

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้้า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้า รวมทั้งระบบผันน้้า/ส่งน้้า ทางและสะพานข้ามล้าน้้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
วงเงิน
,๗ , 5 .- บำท (เก้ำร้อยสำมสิบสำมล้ำนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ำร้อยห้ำสิบหกบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หน่วยดำเนินกำร : จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการชลประทานนครราชสีมา ส่วนราชการ และอ้าเภอที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย
ต้าแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ ศาลาลางจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4424 2057
นายกิติกุล เสภาศีราภร์
ต้าแหน่ง : ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ โครงการชลประทานนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๕๔ ๒๕๕
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด)
การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ซึ่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนี้เป็นความจ้าเป็นขั้นพื้นฐานในการด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน จึงมีความส้าคัญที่จะต้องจัดหาให้ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์นี้จึงมีเป้าประสงค์คือ เพื่อจัดหาน้้า
อุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ รวมทั้งราษฎรประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ และเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยคูคลองมีสภาพตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดินมาเป็นระยะเวลานาน และจากสภาวะภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม โดยในฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย ทิ้งช่วง ไม่กระจายสม่้าเสมอ ท้าให้มีน้าเก็บ
กักในแหล่งน้้าน้อย น้้าและความชื้นในดินมีน้อย ในฤดูแล้งอากาศที่ร้อนจัดท้าให้การสูญเสียน้้าจากการระเหยมีมาก ท้าให้น้าในแหล่งน้้าลดปริมาณลง
จนถึงเหือดแห้งไป ท้าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้า้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเปนเร่งด่วน) :
ปัญหาการเกิดภัยแล้งหรือการขาดแคลนนั้น เกิดจากการไม่มีหรือขาดแคลนน้้าทีม่ ีคุณภาพดี ส้าหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
อุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้้า เป็นต้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด้ารงชีพของประชาชนท้องถิ่น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :

สร้างแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ของราษฎร เป็นการป้องกัน ปัญหาภัยแล้งและป้องกัน

อุทกภัยช่วงฤดูน้าหลาก
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เปนต้น)
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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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 เกษตรกรมีน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์
(๔.๒) ผลผลิต
มีแหล่งน้า้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ เพิม่ ขึ้น
(๔.๓) ผลลัพธ์
เกษตรกร และราษฎรมีน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
เชิงลบ : (๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ ละ
กิจกรรมส้าคัญด้วย
กิจกรรมย่อย
การบริหารจัดการน้้า สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บ
น้้า รวมทั้งระบบผันน้้า/ส่งน้้า ทางและสะพาน
ข้ามล้าน้้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
จ้านวน 138 แห่ง
(๖) วิธีกำรดำเนินงำน

 ด้าเนินการเอง

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔


ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕



ก.ค. - ก.ย. ๖๕


 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 933,๗76,956.- บำท (เก้ำร้อยสำมสิบสำมล้ำนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ำร้อยห้ำสิบหกบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ้าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ 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 และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 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) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
๑๐.๑ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ
๑๐.๒ ส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของตนเอง มาสร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทาง
สังคมและเศรษฐกิจ เกิดความยั่งยืนด้านรายได้
๑๐.๓ เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ ส้าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
10.4 ผลงานประติมากรรมถาวร จ้านวน 6 ชิ้น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม
(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

หน้า ๓๑๓

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค้าชีแ้ จง

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต : การบริหารจัดการ
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก :การบริหารจัดการน้้า สิง่ ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้า รวมทัง้ ระบบผันน้้า/ส่งน้้า ทางและสะพานข้ามล้าน้้าและสิง่ ก่อสร้างอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
933,776,956
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่้ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ ไป
933,776,956
๒.๒ ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
225,069,200
(๑) ราคาต่อหน่วยตากว่า ๑๐ ล้านบาท
225,069,200
5,000,000 1 เพิม่ ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าบะอีแตน บ้านตะกุดรัง ต้าบลอุดมทรัพย์
อ้าเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
6,000,000 2 เพิม่ ประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้าโกรกกระโดน บ้านขาม ต้าบลสีสุก อ้าเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
6,500,000 3 แก้มลิงหนองพลวง พร้อมอาคารประกอบ บ้านสารภี ต้าบลสารภี
อ้าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
8,000,000 4 แก้มลิงหนองฝาผนัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
บ้านฝาผนัง ต้าบลเมืองพะไล อ้าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
1,500,000 5 แก้มลิงบ้านทุง่ กระโดน พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลสีมุม อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1,500,000 6 ระบบระบายน้าท้ายอ่างเก็บน้าห้วยหิน ต้าบลโนนสมบูรณ์ อ้าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน 0.037 ล้าน ลบ.ม.
2,200,000 7 ซ่อมแซมประตูระบายน้าในเขตลุ่มน้าล้าเชียงไกร (ตอนล่าง) บ้านโนนหินขาว
ต้าบลค้างพลู อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

ค้าชีแ้ จง

3,500,000
5,000,000

8
9

8,000,000 10
9,500,000 11
3,000,000 12
8,000,000 13
1,234,000 14
335,000 15
471,000 16
1,485,000 17
590,000 18
2,018,000 19
3,018,000
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20

แก้มลิงหนองโพธิ์ บ้านคลองยาง ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงส้งลี้ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองกก ตาบลตลาดไทร อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
ระบบระบายน้าล้าห้วยยางบ้านมะค่า พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า
ต้าบลโพนทอง อ้าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงหนองลุมพุก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองตาดใหญ่ ตาบลหนองตาดใหญ่
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
แก้มลิงบ้านโตนด พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโตนด อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองบัวน้อย พร้อมระบบระบายน้าและอาคารประกอบ
บ้านหนองสรวงพัฒนา ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) คลองอีสานเขียว บ้านหนองปรือพัฒนา
หมูท่ ี 16 ตาบลโคกกระเบือ้ ง อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหูช้าง)
ลาห้วยม่วง บ้านสันติสุข หมูท่ ี 15 ตาบลโคกกระเบือ้ ง
อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบหูช้าง) คลองอีสานเขียว บ้านหนองปรือโปร่ง
หมูท่ ี 7 ตาบลโคกกระเบือ้ ง อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลาห้วยม่วง บ้านหนองกุงน้อย
หมูท่ ี 10 ตาบลโคกกระเบือ้ ง อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างฝายน้าล้นตอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บ้านหนองปรือพัฒนา หมูท่ ี 16
ตาบลโคกกระเบือ้ ง อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกตะกุดมะเริง (แก้มลิง) หมู่ 13 บ้านโนนโพธิ์ ตาบลธารละหลอด
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ขุดลอกลาละหลอดหลังฝายท่าจิบ (แก้มลิง) หมู่ 4 บ้านหัวทานบ และ
หมู่ 15 บ้านตลาดเจียบ ตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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2,001,000 21 ขุดลอกคลองบ้านวังม่วงสระพักน้าเพือผลิตประปา บ้านวังม่วง ตาบลธารละหลอด
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3,612,900 22 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ้านสัมฤทธิ์ ตาบลสัมฤทธิ์
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
8,589,000 23 ขุดลอกอ่างดอนผ้าขาวม้า บ้านประชาสันต์ หมูท่ ี 10 ตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง
ขนาดปากกว้าง 250 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลีย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:2
ปริมาณดินขุด 238,000 ลบ.ม.
1,427,000 24 ขุดลอกสระเก็บน้า บ้านลาไซกง หมูท่ ี 7 ตาบลบ้านราษฎร์ อาเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา
721,900 25 ขุดลอกสระเก็บน้า บ้านราษฎร์พฒ
ั นา หมูท่ ี 6 ตาบลบ้านราษฎร์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
2,700,000 26 ขุดลอกสระเก็บน้า บ้านรุ่งเรืองพัฒนา หมูท่ ี 8 ตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
1,000,000 27 ปรับปรุงและฟืน้ ฟูแหล่งน้า บ้านทรัพย์อุดม หมูที 12 ตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
500,000 28 ขุดลอกคลองยายเลา ม.4 บ้านทุง้ สะแบง ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
500,000 29 ขุดลอกคลองมาบพลวง หมู่6 ตาบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
3,246,000 30 ขุดลอกลาห้วยคลองมือง (จักราช) อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
4,973,000 31 ขุดลอกสระน้าบ้านหนองบัวตะแบง หมูท่ ี 5 อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
500,000 32 ขุดลอกหนองกระโดด บ้านโคกเพชร หมูท่ ี 4 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
321,000 33 ขุดลอกหนองเหวใหญ่ บ้านทับรัก หมูท่ ี 5 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
499,000 34 ขุดขยายสระหนองไผ่ บ้านใหม่ปฏิรูป หมูท่ ี 12 ตาบลโนนรัง อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
500,000 35 ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองเมืองยาง บ้านหนองหว้าบูรพา หมูท่ ี 20 ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
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478,000 36 ขุดลอกห้วยตลาดไทร บ้านตลาดไทร หมูท่ ี 1 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
482,000 37 ขุดลอกห้วยบุตาหนู บ้านหนองแวง หมูท่ ี 2 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
482,000 38 ขุดลอกห้วยโศกกลอย บ้านโนนดู่ หมูท่ ี 3 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง จังหวัด
า บ้านตาจง หมูท่ ี 5 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
489,000 39 นครราชสี
ขุดลอกห้วมยตาจง
328,000 40 ขุดลอกห้วยหนองตาด บ้านหนองตาด หมูท่ ี 8 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
485,000 41 ขุดลอกห้วยบัว บ้านสองห้อง หมูท่ ี 9 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
485,000 42 ขุดลอกห้วยกลาง บ้านตูมหวาน หมูท่ ี 10 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง จังหวัด
า บ้านตูมหวาน หมูท่ ี 10 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง จังหวัด
482,000 43 ขุนครราชสี
ดลอกห้วมยหวาย
า าป่า บ้านหนองหว้า หมูท่ ี 11 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง
444,000 44 ขุนครราชสี
ดลอกห้วมยน้
จังหวัดนครราชสีมา
485,000 45 ขุดลอกห้วยตาจง บ้านโนนแดง หมูท่ ี 14 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
465,000 46 ขุดลอกห้วยตาจง บ้านบูรพา หมูท่ ี 15 ตาบลตลาดไทร อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 47 ขุดลอกลาห้วยกลาง บ้านหนองไร่ หมูท่ ี 4 ตาบลโนนตูม อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
500,000 48 ขุดลอกลาห้วยหลุ่งไม้พาด บ้านหนองไร่ หมูท่ ี 4 ตาบลโนนตูม
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 49 ขุดลอกลาห้วย จากถนนลาดยางขึ้นไปนา นายบุญถม ลีสม บ้านสองพีน้อง หมูท่ ี 7
ตาบลโนนตูม อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 50 ขุดลอกลาห้วยน้อย บ้านหนองปรือพัฒนา หมูท่ ี 10 ตาบลโนนตูม
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 51 ขุดลอกลาห้วยกลางตอนล่างไปบ้านหนองลุมปุก๊
บ้านหนองลุมปุก๊ หมูท่ ี 11 ตาบลโนนตูม อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
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3,737,000 52 ขุดลอกสระน้าสาธารณประโยชน์ หมู่ 13 บ้านหัวสะพาน
ตาบลทุง่ อรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1,937,000 53 ขุดลอกตะกุดตาพัน บ้านขี้ตุ่น หมู่ 1 ตาบลท่าจะหลุ่ง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2,994,600 54 ขุดลอกคลองนาลุง บ้านขึ้นตุ่น หมู่ 1,2 บ้านสาโรง หมู่ 5 บ้านใหม่นานิยม หมู่ 7
ตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1,952,000 55 ขุดลอกสระน้าสาธารณะประโยชน์ หนองกระทุม่ ) บ้านหนองเสาเดียว หมู่ 7
ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2,532,000 56 ขุดลอกคลองตามู บ้านโนนแดง หมู่ 16 ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
3,909,000 57 ขุดลอกลาสาลาย จากทานบหลัง 5 ไปทานบหลัง 2 ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
2,500,000 58 ขุดลอกสระน้าประปา บ้านท่าตะเคียน หมู่ 13 ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
4,000,000 59 ก่อสร้างฝายน้าล้น บ้านน้าโตน หมูท่ ี 9 ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
945,000 60 ขุดลอกสระหลวงพ่องาม หมูท่ ี 6 บ้านสะพานเลียบ
ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้างเดิม 60.00 เมตร ระยะทางรวม
70.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร กว้างใหม่ 85.00 เมตร ระยะทางรวม 70.00 เมตร
ลึกใหม่เฉลีย 3.00 เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,717.91 ลบ.ม.
2,500,000 61 ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะพานเลียบ หมูท่ ี 6 ตาบลบึงปรือ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง สันฝายกว้าง 10 เมตร ยาว 65 เมตร
สูง 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,815 ตารางเมตร
1,989,000 62 ขุดลอกแก้มลิงหนองตะกร้า บ้านหนองโพธิ์ หมูท่ ี 2 ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 130.00 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉลีย 3.00 เมตร
หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 46,608 ลบ.ม.
2,513,000 63 ขุดลอกอ่างเก็บน้าคลองมะซาง หมูท่ ี 12 บ้านน้อยหนองแวง ตาบลหนองแวง อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 10700 เมตร ยาว 170.00 เมตร
ลึกเฉลีย 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52,131.00 ลบ.ม.
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9,338,000 64 ขุดลอกอ่างเก็บน้า หมูท่ ี 8 บ้านสะพานหิน ตาบลหนองแวง อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกกว้าง 178.00 เมตร ยาว 229.00 ลึกเฉลีย 5.00 เมตร
ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 193,885.00 ลบ.ม.
651,000 65 ขุดลอกคลองห้วยตะวันตก หมูท่ ี 8 บ้านห้วยน้าเค็ม ปริมาณงาน กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 350 เมตร ลึกเฉลีย 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,750 ลบ.ม.
หมูท่ ี 8 บ้านห้วยน้าเค็ม ตาบลบึงปรือ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
500,000 66 ขุดลอกห้วยนาใหม่ บ้านศรีวัฒนา หมูท่ ี ๖ ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา
500,000 67 ขุดลอกลาห้วยหินเงิ้ม (หมูท่ ี ๕) ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 68 ขุดลอกห้วยท่าแร่ (หมูท่ ี ๗) ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
589,000 69 ขุดลอกคลองหนองแสง บ้านศรีวัฒนา หมูท่ ี ๖ ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา
3,058,000 70 ขุดลอกคลองลาห้วยเจี๊ยบ บ้านศรีวัฒนา หมูท่ ี ๖ ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง
500,000 71 ขุดขยายหนองสองห้อง หมูท่ ี ๘ ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 72 ขุดลอกเพิมระดับความลึกสระหนองซาเลือด บ้านโนนไพรวัลย์ หมูท่ ี ๔
ตาบลโนนตาเถร อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
500,000 73 ขุดลอกสระป่าช้าบ้านโกรก (ส่วนทีเหลือ) บ้านโกรก หมูท่ ี ๓ ตาบลโนนตาเถร อาเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา
957,200 74 ก่อสร้าฝายน้าล้นจานวน ๓ จุด (หนองกรด) ตาบลโนนตาเถร อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา
1,785,600 75 ขุดลอกสระศาลปูต่ า บ้านหนองหญ้าขาว ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา
1,260,100 76 ขุดลอกหนองตาแก้ว ตาบลสาพะเนียง อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
7,956,000 77 ขุดลอกบึงชีวึก อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3,217,000 78 ขุดลอกคลองลุงไทร หมูท่ ี 4 บ้านประชานิมิตร ตาบลหนองตะไก้ อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๓๑๘
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1,524,000 79 ขุดลอกอ่างเก็บน้าซับผึ้ง บ้านใหม่สมบูรณ์ หมูท่ ี 3 อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
3,756,000 80 ขุดลอกคลองส่งน้าสายคลองเมือง บ้านปรางค์ประเสริฐ หมูท่ ี 7
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
1,373,000 81 ขุดลอกคลองเมืองส่งน้าพร้อมทานบกั้นน้าสายใต้อ่างเก็บน้าหนองละะหอก
บ้านหัวอ่าง หมูท่ ี 5 อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
711,400 82 ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองสนวน หมูท่ ี 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตาบลหนองตะไก้
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
4,412,000 83 ขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านโคกซาง หมูท่ ี 3 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
494,700 84 ขุดลอกสระน้าบ้านโนนแฝก หมูท่ ี 5 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
232,700 85 ขุดลอกสระน้าบ้านหนองไผ่ หมูท่ ี 6 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
226,100 86 ขุดลอกสระน้าบ้านสีแยก หมูท่ ี 9 ตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
478,000 87 ขุดลอกสระฝายใต้ บ้านทับสวายพัฒนา หมูท่ ี 2 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
475,000 88 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองหว้า หมูท่ ี 5 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
499,000 89 ขุดลอกสระตะแบง หมูท่ ี 6 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
2,020,000 90 ขุดลอกสระบ่อกรวด บ้านกระทุม่ แท่น หมูท่ ี 8 ตาบลหลุ่งตะเคียน อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
หน้า ๓๑๙

91 ขุดลอกแก้มลิงหนองสระสีเหลียม บ้านเมืองดู่ ตาบลโนนเพ็ด อาเภอประทาย
92 ขุดลอกแก้มลิงหนองสะแบง หมู่ 9 ตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย
93 ขุดลอกหนองนางท้านทิศตะวันตก บ้านนางโท ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง
94 ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านโนนเพ็ด ตาบลละหานค้าว อาเภอเมืองยาง
95 ขุดลอกแก้มลิงเริงเฒ่าค่าย บ้านสาโรง ตาบลหนองค่าย อาเภอประทาย
96 ขุดลอกแก้มลิงลาสะแทด บ้านฉนวน ตาบลตลาดไทร อาเภอประทาย

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

708,707,756
708,707,756

ค้าชีแ้ จง

15,086,000 97 ขุดลอกอ่างท่าหลังลาด ต้าบลก้าปัง อ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.ม.
30,000,000 98 แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ต้าบลเทพาลัย อ้าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
21,000,000 99 สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบึงสวนผัก ต้าบลโนนสูง อ้าเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 100 เพิม่ ประสิทธิภาพแก้มลิงบึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลประทาย
อ้าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
15,000,000 101 แก้มลิงบึงละหอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนตะหนิน ต้าบลโนนแดง
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
15,000,000 102 แก้มลิงหนองเมืองยาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองหวาบูรพา ต้าบลโนนรัง
อ้าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 103 เพิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าห้วยหางหมา(ห้วยจับพง) พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 104 แก้มลิงบ้านดอนเปล้า พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนเปล้า ตาบลบ้านเหลือม
อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา
24,800,000 105 แก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที 3) ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา
10,000,000 106 แก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลหนองมะนาว อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
22,000,000 107 เพิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ เพือช่วยเหลือประปาบ้าน
หมัน ระยะที 2 ตาบลหนองมะนาว อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 108 เพิมประสิทธิภาพเก็บกักน้าอ่างเก็บน้าห้วยซับประดู่ บ้านมอจะบก ตาบลมิตรภาพ
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๓๒๐
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15,000,000 109 ระบบระบายน้าล้าเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 เป็นช่วง ๆ พร้อมอาคารประกอบ
ความยาว 3.5 กิโลเมตร ต้าบลโนนชมพู อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 110 แก้มลิงบ้านกุดพุดซา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลหนองบัวละคร อ้าเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
30,000,000 111 ระบบระบายน้าลาห้วยหวาย พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองบัวสะอาด
ตาบลหนองบัวสะอาด อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
25,000,000 112 เพิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าลาเชียงไกร ตอนบน บ้านสระพัง ตาบลบ้านเก่า
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 113 เพิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าบึงถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ ตาบลดอนหวาย
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 114 เพิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าห้วยบ้านยาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองรังกา
ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 115 เพิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าห้วยปราสาทใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตาบลห้วยบง
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
24,000,000 116 แก้มลิงบ้านหนองงูเหลือม พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองงูเหลือ ตาบลโนนแดง
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
12,000,000 117 แก้มลิงบ้านปรางค์ พร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ้านปราง อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
12,000,000 118 แก้มลิงคลองมูก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแวง ตาบลหนองค่าย
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
12,000,000 119 แก้มลิงละเลิงบ่อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านทุง่ มน ตาบลหนองค่าย
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 120 แก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว ตาบลท่าลาด
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 121 แก้มลิงหนองมโนรมณ์ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองมโนรมย์ ตาบลทองหลาง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๓๒๑
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10,000,000 122 แก้มลิงบ้านโนนน้อย พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนยอ ตาบลโนนยอ อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 123 แก้มลิงบ้านหนองแดง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแดง ตาบลโนนรัง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 124 แก้มลิงบ้านตลิงชัน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.096 ล้าน ลบ.ม.
ตาบลจระเข้หนิ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 125 แก้มลิงละเลิงเสว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
บ้านดอนแร้ง ตาบลกุดจอก อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 126 แก้มลิงบ้านถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
บ้านถนนหัก ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 127 แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
บ้านโนนเมือง ตาบลสีดา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 128 แก้มลิงวังขอนสัก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
บ้านฝาผนัง ตาบลเมืองพะไล อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
15,000,000 129 ระบบเก็บกักน้าลาห้วยเสว พร้อมอาคารประกอบ บ้านตาลาด ตาบลโนนประดู่
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 130 แก้มลิงละลมกราน พร้อมอาคารประกอบ บ้านยาง ตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 131 แก้มลิงหนองตะโก พร้อมอาคารประกอบ ตาบลสาโรง อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
15,000,000 132 สะพานบ้านซาด ตาบลหลุ่มข้าว อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
15,000,000 133 ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองบัวใหญ่ พร้อมระบบระบายน้าและอาคารประกอบ
บ้านหนองสรวงพัฒนา ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
25,000,000 134 ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองสรวง พร้อมระบบระบายน้าและอาคารประกอบ
บ้านหนองสรวง ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
11,000,000 135 ขุดลอกสระประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
หน้า ๓๒๒
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54,700,000 136 ระบบระบายน้าคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเทพาลัย อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
20,121,756 137 ขุดลอกบึงปรือแวง ต้าบลหนองงูเหลือม อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
10,000,000 138 ขุดลอกแก้มลิง ลานางเลิ้ง ตาบลไพล อาเภอลาทะเมนชัย

หน้า ๓๒๓

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นครราชสีมา วงเงิน 3,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็ น การพั ฒ นาของจั ง หวั ด : การพั ฒ นานวั ต กรรมการผลิ ต การแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ
: นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน ตาแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ
: สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 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
การพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น การยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ บนพื้ น ฐานแนวคิ ด ๓ ประการ
โดยแนวคิด“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ประเด็นการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ
GeographicalIndications (GI) โดยบูรณาการการทางานในระดับพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าหัตกรรม และสินค้าแปรรูปผลไม้ทางการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็น
รูปธรรม และแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาด และยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม
ให้เกษตรกรและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดนครราชสีมา โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทาโครงการ “ยกระดับสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นครราชสีมา” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย รวมทั้งดูแลรักษามาตรฐานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า อันจะนาไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับ ท้องถิ่ น โดยตรงตลอดจนสร้ างมูล ค่าเพิ่มให้ กับสิ นค้าสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ไทยให้ ส ามารถแข่งขันได้ใ น
ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมาก้าวสู่การเป็น “โคราชนครแห่ง GI”
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมา โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ได้ดาเนินการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดาเนินการขึ้น
ทะเบียนสินค้า แล้วจานวน 7 สิ นค้า ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ กาแฟวังน้าเขียว ข้าวมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
เครื่องปั้น ดิน เผาด่านเกวียน มะขามเทศเพชรโนนไทย และเส้นไหมพื้นบ้านอีสาน อยู่ระหว่างรอขึ้นประกาศ
หน้า ๓๒๔

จานวน 1 สินค้า คือ ผ้าไหมคืมมะอุบัวลาย และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลยื่นขอ GI จานวน 3 สินค้า ได้แก่ ผ้า
ไหมปั ก ธงชั ย น้ อ ยหน่ า ปากช่ อ งเขาใหญ่ ทุ เ รี ย นปากช่ อ งเขาใหญ่ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งการรั บ รู้ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคตลอดจนนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้า GI และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการตลาดเพื่อการพัฒนาสินค้า GI อย่าง
ยั่งยืน จึงควรมีการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยสินค้า GI อีกทั้งเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็น “โคราชนครแห่ง GI”
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
2) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI)และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
4) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : 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
ตัวชี้วัด
1) มูลค่าการซื้อขายสินค้าจากการดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท
2) มีเครือข่ายทางการตลาดที่เข้มแข็งไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย
3) มีชุมชน GI ที่ได้รับการส่งเสริมให้ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน
4) มีสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 สินค้า
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ร้อยละ 80
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(๔.๒) ผลผลิต
1) มีเครือข่ายทางการตลาดที่เข้มแข็งไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย
2) มีชุมชน GI ที่ได้รับการส่งเสริมให้ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน
3) มีสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 สินค้า
4) มีเกษตร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายทางการตลาดไม่น้อยกว่า 100 ราย
(๔.๓) ผลลัพธ์
1) เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นรวมทั้งได้รับโอกาสในการสร้างประสบการณ์ทางการค้า
2) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างแพร่หลายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
3) เครือข่ายทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าชุมชนของจังหวัดนครราชสีมามี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
4) เกษตรกร ผู้ ประกอบการสิ นค้าสิ่ งบ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ผู้ ประกอบการสิ นค้าชุมชน มีรายได้
เพิ่มขึ้นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
5) เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดนครราชสีมาเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิ ง บวก :เกษตรกร ผู้ ป ระกอบการสิ นค้ า สิ่ ง บ่ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (GI)ผู้ ป ระกอบการสิ น ค้า ชุ ม ชน
มีโอกาสขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ามีการเชื่อมโยงธุรกิจการค้า ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวรู้จักและมีความ
เชื่อมั่นในสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ของจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
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1. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
- จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า GI และการเจรจา
ธุรกิจ จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 50 คูหา ระยะเวลาจัดงาน 5
วัน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการตลาดสินค้า GI
ภายในงานประกอบด้วย
1) โซนจัดแสดงสินค้า GI ของจังหวัดนครราชสีมา/
ภูมิภาคอื่นๆ และสินค้า GI จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง เช่น สปป.ลาว กัมพูชา และจีน เป็นต้น
2) โซนเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้า GI ของ
จังหวัดนครราชสีมา/ภูมิภาคอื่นๆ และสินค้า GI จากประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เช่น สปป.ลาว กัมพูชา และจีน เป็นต้น
3) โซนแสดงองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า GI
สินค้า GI ที่ศักยภาพ/นวัตกรรมสินค้า
หน้า ๓๒๖
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2. ชุมชน GI โดยการส่งเสริมชุมชนแหล่งผลิตสินค้า GI
เช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย ผ้าไหม
คึ ม มะอุ เป็ น ต้ น ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของผู้ บ ริ โ ภคและ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การตลาดสิ น ค้ า GI
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็น
อัตลักษณ์ของสินค้า GI รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ชุ ม ชน GI ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา เช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปัก
ธงชัย ผ้าไหมคึมมะอุมะ ขามเทศเพชรโนนไทย น้อยหน่า
ปากช่องเขาใหญ่ และทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เป็นต้น
3. ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จังหวัดนครราชสีมา
โดยการส่งเสริมให้สินค้าจังหวัดนครราชสีมา เช่น ทุเรียน
ในพื้ น ที่ อ าเภอเสิ ง สาง หนองบุ ญ มาก และครบุ รี และ
ส้มโอ ในพื้นที่อาเภอสูงเนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI
4. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า GI อย่าง
ยั่ ง ยื น โดยการจั ดตั้ ง ชมรมการตลาดสิ น ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ GI จังหวัดนครราชสีมา
- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร /เสวนา เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า GI ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
- จั ด อบรม/ศึ ก ษาดู ง านเครื อ ข่ า ยทางการตลาดที่ มี
ศักยภาพและประสบความส าเร็ จ สร้างองค์ความรู้ด้าน
การผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม เป็นต้น
เพื่ อ ให้ ช มรมการตลาดสิ น ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ GI
จังหวัดนครราชสีมาเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 3,500,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
3,500,000.งบดาเนินงาน
3,500,000.1.ค่าตอบแทน
57,600
2.ค่าใช้สอย
3,440,670
3.ค่าวัสดุ
1,730
งบอุดหนุนทั่วไป
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(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนิ น การได้ทัน ที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 บุคลากรมีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
----------------------------------------------------------------หน้า ๓๒๘

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
3,500,000
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI นครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
3,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3,500,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
57,600
57,600 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า = 57,600 บาท
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนา เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า GI ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน
จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 110 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1200 บาท = 28,800 บาท
2. จัดอบรม/ศึกษาดูงานเครือข่ายทางการตลาด จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 1200 บาท = 28,800 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
3,440,670
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง 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
#########
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด 19 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท = 14,250 บาท
- ค่าพาหนะพาณิชย์จังหวัด 19 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ 500 บาท = 19,000 บาท
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด 19 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ 400 บาท = 15,200 บาท
27,960.00
กิจกรรมชุมชน GI = 7,920 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 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
จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 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
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

5237192

คาชี้แจง

- 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 จานวน 1 ครั้ง 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
- ค่าเช่ารถบัสพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง 2 วันๆละ 2 คันๆละ 13000 บาท = 52,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง 2 วันๆละ 1 คันๆละ 2500 บาท = 4,500 บาท
2,941,000 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด = 1,346,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า GI และการเจรจาธุรกิจ จานวน 1 ครั้ง
- ค่าเช่าพื้นที่/จัดทาโครงสร้างพื้นที่จัดแสดงสินค้า พร้อมค่าไฟฟ้า ประปา การรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด
และอื่นๆ จานวน 1 งาน = 400,000 บาท
- ค่าออกแบบ ตกแต่งพื้นที่จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าทั้งภายในภายนอก จานวน 1 งาน = 50,000 บาท
- ค่าก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งคูหาจาหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน พร้อมอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟ
ป้ายชื่อร้าน ฯลฯ จานวน 50 คูหาๆ ละ 3,500 บาท = 175,000 บาท
- ค่าออกแบบ ตกแต่ง จัดทาเวทีกลาง ฉากเวที ระบบแสงสีเสียง ติดตั้งจอ LED พร้อมเก้าอี้ โซฟา โพเดียม และปูพรม
จานวน 1 งาน = 100,000 บาท
- ค่าออกแบบ จัดทา ตกแต่งพื้นที่เจรจาธุรกิจการค้าพร้อมอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น จานวน 1 งาน = 50,000 บาท
- ค่าออกแบบ จัดทาตกแต่งพื้นที่จัดแสดงองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า GI การจัดแสดง Display สินค้า GI
ที่มีศักยภาพ/นวัตกรรม จานวน 1 งาน = 50,000 บาท
- ค่าจ้างพิธีกรพิธีเปิดงาน จานวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท = 10,000 บาท
- ค่าแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านพิธีเปิดงาน จานวน 1 ชุด = 5,000 บาท
- ค่าแสดงของศิลปินดารา นักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศพิธีเปิดงาน จานวน 1 ชุด = 30,000 บาท
- ค่าแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน จานวน 5 วัน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท = 20,000 บาท
- ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ผลิตภัณฑ์จากสินค้าที่มาจาหน่ายภายในงาน จานวน 1 งาน = 20,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและครื่องดื่มพิธีเปิดงาน จานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า จานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 2,500 บาท
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า จานวน 50 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 300 บาท = 15,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้สาหรับผู้ประกอบการต่างประเทศ จานวน 2 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 2,500 บาท = 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนล่าม จานวน 5 คน ๆ ละ 3,000 บาท = 15,000 บาท
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

6572040

คาชี้แจง
- ค่าจัดทาเอกสาร จานวน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท = 1,000 บาท
- ค่าจัดทาของชาร่วยพิธีเปิด จานวน 100 ชุด ๆ ละ 100 บาท = 10,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ = 2,524 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
- ค่าผลิตสารคดีเชิงข่าวความยาว 3 นาที จานวน 1 เรื่อง ๆ ละ 60,000 บาท = 60,000 บาท
- ค่าเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์หลัก ช่วงเวลาระดับ A 'ช่วงเวลา 18.00-23.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ
35,000 บาท = 70,000 บาท
- ผลิตสปอตวิทยุ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จานวน 1 งาน = 10,000 บาท
- เผยแพร่สถานีวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศ จานวน 100 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท = 10,000 บาท
- ผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโซเชียล Wongnai, Sanook, EDTguide, Kapook, Pantip และอื่นๆ เป็นต้น จานวน 10 ครั้ง
3 ช่องทาง ๆ ละ 3,000 บาท = 90,000 บาท
- ค่าบริการเผยแพร่รายการ (ออกรายการสดทางโทรทัศน์ช่องหลัก) จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 120,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่าออกแบบและจัดทาป้ายไวนิลทึบแสงพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ขนาด 3 ตร.ม. จานวน 30 ป้าย ๆ ละ 456 บาท
= 13,680 บาท
- ค่าออกแบบและจัดทาป้ายไวนิลทึบแสงพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ขนาด 20 ตร.ม. จานวน 2 ป้าย ๆ ละ 648 บาท
= 1,296 บาท
กิจกรรมชุมชน GI = 857,000 บาท
1. กิจกรรมเปิดตัวชุมชน GI ของจังหวัดนครราชสีมา ณ แหล่งผลิต เช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย
ผ้าไหมคึมมะอุ เป็นต้น จานวน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน
- ค่าก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งคูหาจาหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน พร้อมอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟ
ป้ายชื่อร้าน ฯลฯ จานวน 40 คูหาๆ ละ 3,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ จอ LED จุดถ่ายรูป และซุ้มประตู จานวน 1 งาน = 100,000 บาท
- จัดทาสื่อ และประชาสัมพันธ์งาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1 งาน = 70,000 บาท
- ค่าจ้างพิธีกรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จานวน 1 คน ๆ ละ 20,000 บาท = 20,000 บาท
- พิธีเปิดงาน พร้อมการแสดง จานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท = 10,000 บาท
- ของที่ระลึกพิธีเปิดงาน 100 ชิ้น ๆ ละ 100 บาท = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 5,000 บาท
- ค่ากระแสไฟ = 10,000 บาท
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม/ การแสดงศิลปินนักร้อง จานวน 3 วันๆ ละ 2 ชุดๆ ละ 5,000 = 30000 บาท
2.2 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน GI ของจังหวัดนครราชสีมา
- ผลิตสื่อรูปแบบสกู๊ป สารคดีสั้น หรือรูปแบบอื่นๆ โดยแสดงเนื้อหาประวัติ แนะนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์/
โซเชียลมีเดีย ความยาว 5-10 นาที จานวน 2 เรื่องๆ ละ 60,000 บาท = 120,000 บาท
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

800000
887000

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

คาชี้แจง
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชน GI ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook Youtube จานวน 10 ครั้งๆ ละ 3,000
= 30,000 บาท
- การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 1 งาน = 8,000 บาท
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ จานวน 2 ครั้ง ครั้ง ละ 2 วัน โดยจัดสถานที่ส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่
- ค่าจัดเวทีและเครื่องเสียง จานวน 2 ครั้งๆ ละ 60,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่ากระแสไฟ จานวน 2 งาน ๆ ละ 10,000 บาท = 20,000 บาท
- ค่าจัดหาโครงสร้างคูหาพร้อมตกแต่ง จานวน 2 งาน ๆ ละ 20 คูหา ๆ ละ 3,000 บาท = 120,000 บาท
- ค่าจ้างพิธีกรตลอดงาน จานวน 2 งาน ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3,000 บาท = 12,000 บาท
- การแสดงวัฒนธรรม ดนตรี จานวน 2 งาน ๆ ละ 10,000 บาท = 20,000 บาท
- Display หรือจุดสาธิต จานวน 2 งานๆ ละ 8,000 บาท = 16,000 บาท
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 2 งานๆ ละ 8,000 บาท = 16,000 บาท
3.กิจกรรมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จังหวัดนครราชสีมา = 510,000 บาท
3.1 จัดทาคาขอขึ้นทะเบียน GI จังหวัด จานวน 2 สินค้า ๆ ละ 255,000 บาท = 510,000 บาท
4.กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า GI 228,000 บาท
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/เสวนา เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า GI ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน
จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 110 คน
- ค่าสถานที่จัดประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบการประชุม จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน = 17,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 110 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 11,000 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 110 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 500 บาท = 55,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม จานวน 110 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 20 บาท = 2,200 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ = 2,600 บาท
4.2 จัดอบรม/ศึกษาดูงานเครือข่ายทางการตลาด จานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
- ค่าสถานที่จัดประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบการประชุม จานวน 1 ครั้ง = 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 110 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 22,000 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 110 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 500 บาท = 110,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 110 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 20 บาท = 2,200 บาท
- ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จานวน 1 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท

1,730
1,730 1.กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 365 บาท
2.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดยกระดับการค้า GI = 365 บาท
3.กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการตลาดสินค้า GI 1,000 บาท
หน้า ๓๓๒

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
ลำดับควำมสำคัญ..........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเกษตร และอุตสำหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพ เพิ่มผลผลิตมูลค่ำสินค้ำเกษตรและสินค้ำจำกสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : กำรพัฒนำสินค้ำเครื่องปั้นดินเผำ (GI) สู่กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐0 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน :
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด :
แผนงาน : ๑. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภำพและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
๒. พัฒนำนวัตกรรมเกษตร กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย และอุตสำหกรรมสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(Food Valley)
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ชัยศิริ
ตาแหน่ง : อำจำรย์
สถานที่ติดต่อ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ หมายเลขโทรศัพท์ :
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ :
ปัจจุบันด้วยกระแสในกำรเปลี่ยนแปลงทำให้เครื่องปั่นดินเผำด่ำนเกวียนแตกต่ำงไปจำกอดีต ช่ำงปั้นก็
จะผลิตงำนรูปแบบใหม่ๆ ที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรตำมสมัยและควำมต้องกำรของตลำด ตำมควำมชำนำญและ
จินตนำกำรของช่ำงปั้น ทำให้งำนเครื่องปั่นดินเผำด่ำนเกวียนมีควำมหลำกหลำยทั้งรูปแบบและลวดลำยตลอดจน
กรรมวิ ธี ก ำรตกแต่ ง จะมี ก ำรน ำสี น้ ำมั น สี น้ ำพลำสติ ก และเคลื อ บเงำให้ เ กิ ด ควำมมั น จึ ง ท ำให้ เ อกลั ก ษณ์ ของ
เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียนแตกต่ำงไปจำกอดีต แต่ก็ยังคงเหลือช่ำงปั่นเพียงไม่กี่คนที่ยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์
ในกำรปั้น ที่เป็นประติมำกรรมรูป สัตว์เครื่ องปั่นดินเผำที่ผ่ำนกำลเวลำมำยำวนำนจนกลำยเป็นเอกลั กษณ์ของงำน
เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน ที่ยังคงรูปแบบกระบวนกำรปั้นตลอดจนสีของผลงำนจะโชว์เนื้อดินเผำไม่นำสีมำทำกลบทับ
ซึ่งก็จะเป็นช่ำงปั้นในช่วงวัยกลำงคนที่สร้ำงสรรค์ผลงำนมำตั้งแต่สมัยหนุ่มสำวขำดคนรุ่นใหม่ที่จะมำสืบทอดและจัดเก็บ
องค์ควำมรู้กระบวนกำรปั้น และสืบทอดเป็นอำชีพ ทำให้เครื่องปั้นดินเผำที่ยังคงเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนด่ำนเกวียน
ลดน้อยลงจำกตลำดสินค้ำ ที่เคยสร้ำงชื่อเสียงและรำยได้ให้กับช่ำงปั้นและชุมชนบ้ำนด่ำนเกวียน ชุมชนบ้ำนด่ำนเกวียน
มีศักยภำพโดยเป็นหมู่บ้ำนเครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน เป็น ๑ ใน ๔ ของประเทศที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำน OTOP
ต้นแบบ แต่สภำพปัจจุบันยังคงมีปัญหำฐำนข้อมูลชุมชน กำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงกำรท่องเที่ยว ส่งผลนักท่องเที่ยวน้อย
ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น จุด Check In กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำทักษะของคนในชุมชน เช่น
พัฒนำทักษะไกด์ท้องถิ่น กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุดแพ็กเก็ตทัวร์ ที่มีค่ำอำหำร ค่ำนำเที่ยว ค่ำที่พัก เพื่อรำยได้จะตก
ในท้องถิ่น ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรแก้ไขปัญหำจำเป็นต้องจัดรูปแบบกำรท่องเที่ยวใหม่ หลักอนุรักษ์ทรัพยำกร กำรท่องเที่ยว
จัดกำรท่องเที่ยวใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม รื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมใหม่เป็นจุดขำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
ผลลัพธ์ คือกำรใช้วัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวเป็นจุดขำยผ่ำนควำมผูกพันระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริม
กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง ผ่ำนประสบกำรณ์ที่มำจำกกำรเรียนรู้ในพื้นที่ ท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรชุมชน พัฒนำกำรตลำดและสิ่งอำนวยควำมสะดวก ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกำร
ฟื้นฟูและพัฒนำท้องถิ่นตนเอง สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
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๒
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษำ ให้มีงำนทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะในกำรเสริมสร้ำงอำชีพ
ใหม่ในชุมชน รวมทั้งจัดทำข้อมูล
(๒.๒) สถานภาพโครงการ
 โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ตำบลด่ำนเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำรเครื่องปั้นดินเผำและผู้เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว และประชำชนบ้ำนด่ำนเกวียน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
๑. ประชำชน และนักศึกษำลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ทำให้เกิดควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ
จำนวน 15 คน
๒. เกิดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำให้เกิดกำรฟื้นฟูและพัฒนำท้องถิ่นตนเอง ทำให้รำยได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓
(๔.๒) ผลผลิต
๑. เกิดกำรจ้ำงงำน สร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพ สร้ำงควำมรักและสำมัคคีอันเกิดจำกควำมรู้สึกผูกพัน
และเป็นเจ้ำของวัฒนธรรมชุมชน
๒. กำรท่องเที่ยวที่มีกำรคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กำรใช้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะทำให้
ชุม ชนอยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ปั ญ หำมลพิ ษ และขยะลดลง กำรเกิด ขึ้ น ของสิ น ค้ ำและพื ช ผลเกษตรอิ น ทรี ย์ มี สู ง ขึ้ น
ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทำงเกษตรที่ดี สร้ำงควำมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
(๔.๓) ผลลัพธ์:
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและส่งผลต่อรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ:
เชิงบวก : รำยได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน
เชิงลบ : ผลกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรเข้ำมำในพื้นที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรค
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๓
(๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะทำภำยใต้โครงกำรที่เสนอขอ และทำเครื่องหมำย 
ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.๖๔
ม.ค.-มี.ค.๖๔ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕
๑. ค่ำจ้ำงนักศึกษำและประชำชน




๒. จัดทำฐำนข้อมูลชุมชน

๓. โครงสร้ำงพื้นฐำน


๔. กลยุทธกำรท่องเที่ยว


๕. พัฒนำผลิตภัณฑ์บนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น

๖. พัฒนำผู้ประกอบกำร Up Skill /Re Skill


๗. สื่อสำรประชำสัมพันธ์

๘. ออกร้ำนและแสดงสินค้ำ

๙. ประเมินศักยภำพและควำมพึงพอใจ

(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดำเนินกำรเอง

 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจำเป็นและเกินศักยภำพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้ว
แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต
ตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
 ไม่มี
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๔
(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
บุคลำกรมีประสบกำรณ์
 ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์
เครื่องมือดำเนินกำร
 มีควำมพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม
บุคลำกรมีประสบกำรณ์
 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หน้า ๓๓๖

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า GI” เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์
วงเงิน ๔,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Food Valley)
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
การพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อกาหนดการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์ หรือ GI จะช่วยสร้างจุดเด่นและยกระดับสินค้า
ชุมชนของไทยสู่ตลาดโลก
ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มหันมาปลูกพืชทางเลือกจาพวกไม้ผลจานวนมากขึ้น อาทิ ทุเรียน ขนุน พุทรานมสด
มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว น้อยหน่า ลาไย สะตอ รวมถึงผลไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งไม้ผลเหล่านี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
เกษตรทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี ได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มากขึ้น หรือการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้ างมูลค่าเพิ่มเติมให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทาให้สินค้าเหล่านี้มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน GI มาก
ที่สุดในประเทศไทยเทียบเท่ากับจังหวัดเชียงราย โดยมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว 6 รายการ ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่ง
สัมฤทธิ์ กาแฟวังน้าเขียว เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และมะขามเทศเพชรโนนไทย นอกจากนี้ยังมีมีสินค้าจากชุมชนอีกหลายรายการที่มี
ศักยภาพที่กาลังเสนอขึ้นทะเบียน GI และกาลังเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียน GI อาทิ น้อยหน่าปากช่อง ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ ผ้า
ไหมคึมมะอุบัวลาย ผ้าไหมปักธงชัย นอกจากนี้ยังมีการเฟ้นหาสินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพมาขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ของโคราช ที่ยังมีสินค้า
อีกมากมายที่เข้าข่ายจะสามารถขึ้นทะเบียน GI ได้ เช่น ขนุนอ่อนโคราช ขนุนโคราช พุทรานมสดโอโซนวังน้าเขียว ทุเรียนครบุรี -เสิงสาง ทุเรียน
โอโซนวังน้าเขียว และ ส้มโอเมืองเสมา ซึ่งสินค้าเหล่านี้กาลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกระบวนการผลิตและแนวพัฒนาต่อยอดสินค้าด้วย
ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ ตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนตามรอยสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดโคราช ซึ่งสินค้าเหล่านี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ปัจจุบัน การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า GI” เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์ ปัจจุบันชาวโคราช
เริ่มตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของ GI ที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่อไปภาครัฐจะลงมาทางาน
ร่วมกับพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน GI ได้ทั้งระบบ มีการจัดทีมช่วยเหลือในการจัดทาคาขอ จัดทาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า จัดหา
ช่องทางการตลาด เพื่อผลักดันสินค้าท้องถิ่นให้เข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยตราสั ญลักษณ์ GI
การส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด การประชาสัม พันธ์ และการจัดทาระบบควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพ
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สินค้า การแปรรูปสินค้า GI สู่การขอ GI รายการใหม่ที่เพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป จนสินค้าดังกล่าวมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนและครบวงจร ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นต้นแบบให้แก่สินค้าที่จะนามาขึ้ นทะเบียน GI ใน
อนาคต พร้อมทั้งมรการผลักดันในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดในประเทศ
มีช่องทางการตลาดมารองรับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน
ดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นว่า การผลักดันสินค้าเกษตรด้านพืชเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่าง
เร่งด่วนในการเร่งขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจทางเลือกในจังหวัดนครราชสีมาเพือ่ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในระยะที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะประกอบไปด้วย ทุเรียนปากช่อง หรือ ทุเรียนครบุรี หรือ ขนุนทับลาน หรือ พุทรานมสดวังน้าเขียว เป็นต้น
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เสริมสร้างตวามเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อการทาสวนไม้ผลเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรแปรรูป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3.เพื่อเฟ้นหาและเร่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
4. เพื่อเตรียมเอกสารคาขอและผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่
5. เพื่อจัดทาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
6. เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา
7. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า
เกษตรแปรรูป
8. เพื่อพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลิต
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.........1............ปี เริม่ ต้นปี......2564.......................
สิน้ สุดปี...........2565................
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อาเภอปากช่อง อาเภอครบุรี อาเภอเสิงสาง อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(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. ตัวแทนเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จานวน ๑๐๐ ราย
๒. ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน ๒ สิ่งบ่งชี้
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๓. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จานวน ๓๐ ราย
๔. เครือข่ายเกษตรกรผูป้ ลูกพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จานวน ๔ เครือข่าย
๕. ขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายการใหม่จานวน ๒ ชนิด
๖. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้า GI
ให้เป็นสินค้า GI แปรรูป จานวน ๓๐ ราย
7. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมเพื่อเปิดสวนผลไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ จานวน 5๐ ราย
8. การจัดทาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จานวน ๒ ระบบ
๙. การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
๑๐. การพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลิต จานวน 1 แห่ง
(๔.๒) ผลผลิต
๑. ตัวแทนเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๒. ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๔. เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๕. ขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายการใหม่
๖. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้า GI
ให้เป็นสินค้า GI แปรรูป
7. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมเพื่อเปิดสวนผลไม้เป็นแหล่งเรียนรู้
8. การจัดทาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
๙. การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา
๑๐. การพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลิต
(๔.๓) ผลลัพธ์
๑. ตัวแทนเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จานวน ๑๐๐ ราย
๒. ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน ๒ สิ่งบ่งชี้
๓. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จานวน ๓๐ ราย
๔. เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จานวน ๔ เครือข่าย
๕. ขอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายการใหม่จานวน ๒ ชนิด
๖. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้า GI
ให้เป็นสินค้า GI แปรรูป จานวน ๓๐ ราย
7. เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรมเพื่อเปิดสวนผลไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ จานวน 5๐ ราย
8. การจัดทาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จานวน ๒ ระบบ
๙. การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จ. นครราชสีมา จานวน 1 แห่ง
๑๐. การพัฒนาสนับสนุนแหล่งรับซื้อผลผลิต จานวน 1 แห่ง
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก : พืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น ๒ ชนิดในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์
สินค้าจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นสินค้าเกษตร GI สามารถจะเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะมีสนับสนุนในด้านการตลาด
และการแปรรูป ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………
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ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภาคเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานที่จะสามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ บรรเทาแก้ไขปัญหา
ฟื้นฟูเยียวยา ส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างแหล่งอาหารประเภทโปรตีน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดาเนินกิจกรรมอยู่ที่บ้านตามแนวทางการควบคุมป้องกันโรคระบาดฯ รวมทั้งยังเป็นการ
ป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ หรือกรณีที่มีการระบาดของโรคอีก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสารองไว้ใช้ยามขาดแคลน
๒.๑.๒ เพื่อเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ เพิ่มรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกร
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ......๑.....ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๕ .
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ทุกอาเภอของจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๓๒กลุ่ม
กลุ่มละ ๓๐ ราย รวม ๙๖๐ ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ -อาหารสัตว์ -สินค้าปศุสัตว์
ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
มีกลุ่มผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ
กลุ่ม

ปี ๒๕๖๒
แผน
-

ปี ๒๕๖๓
แผน
-

ปี ๒๕๖๔
แผน
-

ปี ๒๕๖๕
แผน
๓๒

(๔.๒) ผลผลิต
- มีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ๓๒ กลุ่ม และมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์การผลิตเสบียงอาหารสัตว์ ๙๖๐ ราย
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
๑.จัดประชุมและอบรมตัวแทนเกษตรกรให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน



สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๒. วิ เ คราะห์ สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ด้ ว ย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓. การยื่ น ขอการขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ งบ่ งชี้ ท าง


ภูมิศาสตร์ไม้ผลจังหวัดนครราชสีมา
๔. พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชทีผ่ ่าน


การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๕. การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ


ขึ้นทะเบียนเป็ นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
สินค้าเกษตรแปรรูป
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงิน ๔,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
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(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา

ไม่มีประสบการณ์

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่ อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ส่งเสริมการแปรรูปและ
เชื่อมโยงการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
คาชี้แจง
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาและผลักดัน "โคราช มหานครแห่งสินค้า GI” เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์
๑. งบดาเนินงาน
4,700,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
100,800 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ จานวน 8 คน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน 3 รุน่
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
340,200
176,400 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ จานวน 7 คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท จานวน 3 รุน่
63,000 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรบุคลากร จานวน 5 คนๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 3 รุน่
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
10,800 ค่าเช่ายานพาหนะสาหรับเดินทางสัมนาและฝึกอบรม จานวน 2 คัน คันละ 1,800 บาท จานวน 3 ครัง้
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
10,800
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
1,000,000 1,000,000 ค่าจ้างวิเคราะห์คุณภาพไม้ผล GI ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
36,000 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมสัมนาและฝึกอบรม จานวน 3 รุน่ ๆ ละ ๕๐ คน ๆ ละ ๒ วันๆละ ๑๒๐ บาท
(อาหารกลางวัน)
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
2,716,000
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
30,000 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มผู้เข้าร่วมสัมนาและฝึกอบรม จานวน 3 รุน่ ๆ ละ ๕๐ คนๆ ละ ๒ วันๆละ 2 มื้อๆ
ละ 50 บาท
1,200,000 การสร้างแปลงสาธิตการผลิตไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การส่งออก จานวน 3 แปลง
แปลงละ
400,000
บาทมจุดรวบรวมผลผลิตไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การส่งออก จานวน
การสนับสนุ
นและส่งเสริ
800,000 4 แห่ง แห่งละ 200,000 บาท
350,000 ค่ารวบรวมฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
300,000 สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 เครือข่าย เครือข่ายละ 300,000 บาท

(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

254,270

24,000 ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน ๒๐๐ ชุดๆ ละ ๑๒๐ บาท
30,000 ค่าเอกสารประกอบการอบรมและสัมนา จานวน 200 ชุด ๆ ละ 150 บาท
ค่าวัสดุสานักงานในการถอดองค์ความรู้ ค่าวัสดุในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ดาเนินการอบรม
10,000 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้าเงิน (แพ็ค50ด้าม จานวน ๕๐ แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท)
1,800 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค 12 ด้าม จานวน ๑๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท)
21,000 อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐๕๐ บาท จานวน ๒๐ ชุด เป็นเงิน
๒๑,๐๐๐ บาท
59,800 ตลับหมึกโทนเนอร์ ดา ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จานวน ๒๐ ตลับ เป็นเงิน ๕๙,๘๐๐ บาท
17,520 หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,๔๖๐ บาท จานวน ๑๒ ชุด เป็นเงิน ๑๗,๕๒๐ บาท
27,000 กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จานวน ๕๐ แพ็ค เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
4,400 แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" คละสี อันละ ๑๑๐ บาท จานวน ๔๐ อัน เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท
8,000 แฟ้มผูกตาไก่ A4 (1x12) จานวน ๑๐๐ แพ็คๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท
15,000 แฟ้มซอง A4 คละสี (แพ็ค12เล่ม) แพ็คละ ๗๕ บาท จานวน ๒๐๐ แพ็ค เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
6,000 เทปใส แกน 1 นิ้ว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จานวน ๓๐ แพ็ค เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
5,250 กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จานวน ๕๐ แท่ง เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท
12,000 กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์ 3x3"คละสี ชุดละ ๖๐ บาท จานวน ๒๐๐ ชุด เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
5,000 กรรไกร 10 นิ้ว อันละ ๑๒๕ บาท จานวน ๔๐ อัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

12,000
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,000 MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จานวน ๒๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
3,500 ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จานวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท
12,000 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงวัสดุล่อลื่นสาหรับเดินทางสัมนาและฝึกอบรม จานวน 2 คัน คันละ 1,500 บาท
จานวน 4 ครัง้

166,730

66,730 ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ
100,000 ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ชุดโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมาด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

200,000

200,000 ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอื่นๆ

(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร

คาชี้แจง
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
กิจกรรมย่อย : การยกระดับและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และ
มะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแข่งขันได้ในตลาดสากล วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การวิจัย / พัฒนา และการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตร / มีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาสถาบันเกษตรกร
ภาคการเกษตร : เป็นเลิศด้าน/เข้มแข็ง (ฟื้นฟูทรัพยากร)/ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร/พัฒนาการเป็น Bio-base
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มปรับสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน พัฒนาความรู้และทักษะเกษตรกร เครื่องมือเครื่องจักร
โครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการสร้างนวัตกรรมและทา Zoning เพื่อเพิ่ม productivity
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพื้นที่ เช่นข้าวหอมมะลิทุ่มสัมฤทธิ์ (GI)
เลี้ยงโคเนื้อ (โคราช วากิว) ศูนย์กลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ตาแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ครบวงจรตามแนวพระราชดาริ 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
และสหกรณ์ได้นาประเด็น "เกษตรไทยก้าวสู่เกษตรสร้างมูลค่า" โดยนาเรื่องของเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ามาจับ ซึ่งประเด็นเกษตรไทยก้าวสู่เกษตรสร้างมูลค่า เป็นการมองไปจุดที่
ประเทศไทยเป็ น ผู้ เล่ น ส าคัญด้านการผลิ ตและส่ งออกสิ นค้าเกษตรในเวทีโ ลก ด้ว ยฐานของการเป็นเกษตรเขตร้อนและ
ความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถนามาพัฒนา ต่อยอดโครงสร้างธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เน้นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่รายได้สูง ทิศทางเหมือนจะเดินไปได้สวยทีเดียว
สาหรับเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่น เป็นการส่ งเสริ มการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าและ
ผลิ ตภัณฑ์เกษตรที่มีมูล ค่าสู ง ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น สิ น ค้า GI หรือ สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศ าสตร์ (Geographical Indications)
ซึ่งเริ่ม ดาเนิ น การในปี ๒๕๔๖ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้ มครองสิ่ งบ่ง ชี้ท างภูมิ ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖โดยมี กรมทรัพย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เป็นผู้ รั บผิ ดชอบ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งจัดงานใหญ่กันไปปัจจุบันมีสิ นค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ วรวม
๑๐๓ รายการ จาก ๖๗ จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ขอใช้ตรา GI ไทยแล้วกว่า ๒,๕๐๐ ราย มูลค่าการตลาดสูง ๔,๐๐๐ ล้านบาท
ส่งผลให้กับชุมชนท้องถิ่นสามารถมีรายได้ต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่นให้เด่นชัดมากขึ้น ชุมชนได้
อาศัยลักษณะที่มีเฉพาะในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์
ในการผลิตสินค้าใน ท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ ดังกล่าว โดยคุณลักษณะพิเศษนี้
อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ นั้นๆ ก็ได้
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จังหวัดนครราชสี มา มีสิ น ค้าที่เป็น อัตลั กษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ ว เช่น
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ มะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และมีอีกหลายชนิดที่กาลังเดินการ ซึ่ง สินค้าที่เป็น
อัตลักษณ์เหล่านี้ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่จะมุ่งสู่การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและเป็นสินค้าพรีเมี่ยมได้ จึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตลอดห่วงโซ่การพัฒนาภาคการเกษตรให้ครบวงจร
เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและประเทศชาติสืบต่อไป
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ตั้งแต่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มที่และยังมีช่องว่างของการพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่การพัฒนาที่จะนาไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ความเร่งด่วน : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ มะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาให้ได้คุณภาพสูง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครบวงจรทัง้ การผลิต การแปรรูปและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ( GI)ข้ า วหอมมะลิ ทุ่ ง สั ม ฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมาให้ได้คุณภาพสูงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครบวงจรทัง้ การผลิต การแปรรูปและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
ดาเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ปี เริ่มต้นปี ๑ ต.ค ๒๕๖๔. สิ้นสุดปี ๓๐ ก.ย ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์,มะขามเทศเพชรโนนไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ผู้ประกอบการโรงแรม/
รีสอร์ท ร้านอาหาร,หน่วยงานภาครัฐเช่น สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัด สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บริษัทประชารัฐในพื้นที่ และกลุ่มมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
๑.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
๒. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เครือข่าย
๔. ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาได้เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร
(๔.๒) ผลผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ได้รับการยกระดับและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาด เต็มศักยภาพ
สามารถสร้างมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
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(๔.๓) ผลลัพธ์
๑.พัฒนาห่วงโซ่ใหม่ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ทุกขั้นตอนโดยใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
๒.พัฒนาระบบการตรวจรับรองข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่
ตั้งแต่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล
3.เชื่อมโยงการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
(๔.๔) ผลกระทบ :
๑.เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสร้างสัมมาชีพชุมชน/ชุมชน
เข้มแข็งประชาชนมีความสุขและมีรายได้รายได้เงินสดสุทธิของไม่น้อยกว่า ๙๑,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปีและจานวนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอม
มะลิ ทุ่ ง สั ม ฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทยที่ ร่ ว มโครงการ ได้ รั บ การยกระดั บ เป็ น เกษตรกรปราดเปรื่ อ ง(Smart Farmer) จาก
กระบวนการพัฒนา
2.การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นทาให้เกิดนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาใหม่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ครบวงจรภายใต้กลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหนุนเสริม
เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ร้อยละ ๑๐
3.เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไท ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และ
มีรายได้ มีความสุข
4.เกิดระบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย ที่มีการควบคุมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อชุมชน
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาไปสู่ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64
๑) การควบคุมและตรวจติดตามประเมินผล



การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และ
มะขามเทศเพชรโนนไทย
๒) การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตตามคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์



(GI)ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชร
โนนไทย
๓) การจัดทาระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูก ผู้ผลิต และ

ผู้ประกอบการ



๔) การยกระดับมาตรฐานการผลิตสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์(GI)ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ และมะขาม
เทศเพชรโนนไทย เกษตรอินทรียข์ นั้ พื้นฐานและ
มาตรฐานทีส่ ูงขึ้น
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กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. 63

ม.ค. - มี.ค. 64

เม.ย.-มิ.ย. 64

ก.ค. - ก.ย. 64







๖) การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์และมะขามเทศเพชรโนน
ไทย ที่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย
๗) การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

(๖) วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการเอง


จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
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(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ดาเนินงานโดยศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดาริ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยบูรณาการความร่วมมือเพื่อการดาเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Food Valley)
ผลผลิต : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิม่ ผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั ยืน
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : การยกระดับและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปและผลิตภัณฑ์สนิ ค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมาเพือ่ เพิม่ มูลค่าและแข่งขันได้ในตลาดสากล
๑. งบดาเนินงาน
5,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
134,400
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
134,400
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
67,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 4 คนๆละ ๑4 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
จานวน 2 รุ่น
๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ รักษาคุณภาพความหอม นุม่ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์
67,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 4 คนๆละ ๑4 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท
จานวน 2 รุ่น
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

2,379,600

(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

หน้า ๓๕๐

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

1,947,600
๑.๑ การควบคุมและตรวจติดตามประเมินผลการขอใช้ตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ขา้ วหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์
และมะขามเทศเพชรโนนไทย
450,000 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์การควบคุมและตรวจติดตามประเมินผลการใช้ตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่ชที้ างภูมศิ าสตร์ขา้ วหอมมะลิทงุ่
สัมฤทธิ์
๑.๔ การยกระดับมาตรฐานการผลิตสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
เกษตรอินทรียข์ นั้ พืน้ ฐานและมาตรฐานทีส่ งู ขึน้
347,600 - ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ GI ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธ์
๑.๓ การจัดทาระบบฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูก ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ
350,000 - ค่าจ้างเหมาจัดทาฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูก ผูผ้ ลิต และผูป้ ระกอบการ
๑.๖ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิแ์ ละมะขามเทศเพชรโนนไทย ทีเ่ ป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ไทย
400,000 - ค่าจ้างเหมาการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ GI ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิท์ เี่ ป็นมาตรฐานสินค้าข้าวสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมศิ าสตร์ไทย
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
400,000 - ค่าจ้างเหมาการเชือ่ มโยงการผลิตการตลาดกับผูป้ ระกอบการ ผ่านกลไกระบบสหกรณ์การเกษตร และ CSA :
Community-supported agriculture

(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

432,000
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
160,000 -ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๔00 คนละ 200 บาท จานวน 2 วัน (อาหารกลางวัน)
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย

หน้า ๓๕๑

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
คาชีแ้ จง
(ถ้ามี)
56,000 -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน ๔00 คน จานวน 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 35 บาท
๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ รักษาคุณภาพความหอม นุม่ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์
160,000 -ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๔00 คนละ 200 บาท จานวน 2 วัน (อาหารกลางวัน)
๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ รักษาคุณภาพความหอม นุม่ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์
56,000 -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน ๔00 คน จานวน 2 วันๆละ 2 มือ้ ๆละ 35 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

2,486,000
420,000
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
80,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน ๔00 ชุดๆ ละ ๒00 บาท
๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ รักษาคุณภาพความหอม นุม่ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์
80,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน ๔00 ชุดๆ ละ ๒00 บาท
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย
260,000
260,000 -ค่าวัสดุสานักงานในการถ่ายถอดองค์ความรู้และบริหารจัดการโครงการ
5,000 ปากกาลูกลืน่ 0.5 มม. น้าเงิน (แพ็ค50ด้าม จานวน ๒๕ แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท)
7,200 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค12ด้าม จานวน ๔๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท)
99,665 หมึกโทนเนอร์ คละ ๔ สี (201A) HP CF402A ชุดละ ๑๒,๕๔๘.๑๒ บาท จานวน ๘ ชุด เป็นเงิน
๙๙,๖๖๕ บาท
10,500 อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐๕๐ บาท จานวน ๑๐ ชุด
เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
29,900 ตลับหมึกโทนเนอร์ ดา Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙๙๐ บาท จานวน ๑๐ ตลับ เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐
บาท
8,760 หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,๔๖๐ บาท จานวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๘,๗๖๐ บาท

หน้า ๓๕๒

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
32,400 กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จานวน ๖๐ แพ็ค เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐ บาท
2,200
8,000
7,500
10,400

แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" คละสี อันละ ๑๑๐ บาท จานวน ๒๐ อัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท
แฟ้มผูกตาไก่ A4 (1x12) จานวน ๕๐ แพ็คๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
แฟ้มซอง A4 คละสี (แพ็ค12เล่ม) แพ็คละ ๗๕ บาท จานวน ๑๐๐ แพ็ค เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
แฟลชไดร์ฟ Sandisk Cruzer Ultra 64 GB ดา จานวน ๔๐ ตัวๆละ ๒๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท

2,000 เทปใส แกน 1 นิว้ 18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จานวน ๑๐ แพ็ค เป็นเงิน
๒,๐๐๐ บาท
2,100 กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จานวน ๒๐ แท่ง เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
15,000 กระดาษโน้ต นีออนคัลเลอร์ 3x3"คละสี5เล่ม ชุดละ ๓๐๐ บาท จานวน ๕๐ ชุด เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
1,875 กรรไกร 10 นิว้ อันละ ๑๒๕ บาท จานวน ๑๕ อัน เป็นเงิน ๑,๘๗๕ บาท
2,000 MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จานวน ๑๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
12,000 สมุดปกอ่อน ตัด 9 60แกรม คละสี 40 แผ่น (แพ็ค12เล่ม) จานวน ๑๐๐ แพ็คๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
3,500 ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จานวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

841,000
๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ รักษาคุณภาพความหอม นุม่ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์
225,000
225,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
20,250 เอ็กซ์เทอร์นลั ฮาร์ดดิสก์ 4TB ดา Seagate Backup Plus Hub ตัวละ ๔,๐๕๐ บาท จานวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๒๐,๒๕๐ บาท
192,750 ค่าจัดทาวีดโี อสือ่ ประชาสัมพันธ์ชดุ โครงการการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI)ข้าว
หอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิจ์ งั หวัดนครราชสีมาเพือ่ เพิม่ มูลค่าและแข่งขันได้ในตลาดสากล เป็นเงิน ๑๙๒,๗๕๐
บาท
12,000 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 80*120 เซนติเมตร จานวน ๑๐๐ แผ่นๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๒,๐๐๐ บาท

หน้า ๓๕๓

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)
416,000

200,000

คาชีแ้ จง
416,000 -ค่าจัดทาหนังสือเผยแพร่อคงค์ความรู้การยกระดับและพัฒนาสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิจ์ งั หวัดนครราชสีมาเพือ่ เพิม่ มูลค่าและแข่งขันได้ในตลาดสากล (ปก กระดาษอาร์ตมัน
300 แกรม ขนาด A5 พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน + สปอต์ยวู เี งาเฉพาะจุด เนือ้ ใน กระดาษ อาร์ต
มัน 120 แกรม ขนาด A5 พิมพ์ 4 พร้อมเข้าเล่มสันกาว) จานวน ๒,๐๐๐ เล่มๆ ละ ๒๐๘ บาท
200,000 ค่าจัดทาหนังสือสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ ขนาด A๔ จานวน ๒,๐๐๐ เล่มๆ ๑๐๐
บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก

604,000
๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ รักษาคุณภาพความหอม นุม่ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI)ข้าวหอมมะลิทงุ่ สัมฤทธิ์
604,000
604,000 - ค่าวัสดุภาคสนามและฝึกอบรม ในการลงพืน้ ทีจ่ ตรวจแปลงข้าวของเกษตรกร
120,000 เครื่องดักแมลงภายนอกอาคาร อันละ ๑๒,๐๐๐ บาท จานวน ๑๐ อัน เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
100,000 ตาข่าย อวน ล้อมสาเร็จรูป ยาว ๓๐๐ เมตร อันละ ๒,๕๐๐ จานวน ๔๐ อัน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
25,000 จอบดา พร้อมด้ามไม้ เหล็กแผ่นปัม้ อันละ ๒๕๐ บาท จานวน ๑๐๐ อัน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
20,000 เมล็ดพันธุข์ า้ วอินทรีย์ ชัน้ พันธุข์ ยาย ราคา ๔๐ บาท/กิโลกรัม จานวน ๕๐๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐
บาท
140,000 เครื่องหว่านเมล็ดและปุย๋ แบบไฟฟ้า เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐
20,000 บาท
เสียมจินดา พร้อมด้ามไม้ยาว อันละ ๒๐๐ บาท จานวน ๑๐๐ อัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
160,000 ค่าจัดทาแผ่นพับการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (APIC NRRU)
ขนาด A5 ปกกระดาษอาร์ต 190 g. พิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน เนือ้ ใน กระดาษอาร์ต 120 g. พิมพ์ 4 สี
14 หน้า เข้าเล่มมุงหลังคา จานวน ๒,๐๐๐ ชุดๆ ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
14,400 หมวกสาน จานวน ๑,๒๐๐ ใบๆ ละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
4,600 รองเท้าบูท จานวน ๕๐ คู่ๆ ละ ๙๒ บาท เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท

(๑๔) วัสดุการเกษตร

621,000
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์(GI)ข้าวหอม
มะลิทงุ่ สัมฤทธิ์ และมะขามเทศเพชรโนนไทย

หน้า ๓๕๔

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)
621,000

คาชีแ้ จง
621,000
20,000
14,000
30,000
12,000
10,000
50,000
200,000
100,000
185,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลีย่ ทุกรายการ

หน้า ๓๕๕

- ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ถุงเก็บตัวอย่างดิน จานวน ๒,๐๐๐ ถุงๆละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ถุงใส่ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นคุณภาพ จานวน ๒,๐๐๐ ถุงๆละ ๗ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิแดง จานวน ๕๐๐ โลๆละ ๖๐ บาท
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ผ้ากันเปือ้ น จานวน ๑,๒๐๐ อันลๆ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
ผ้าใบพลาสติก จานวน ๑๐๐ อันๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ปุย๋ คอก จานวน ๕ ตันๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
แร่ธาตุกอ้ นสีแดง จานวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สารชีวภาพกาจัดโรคพืช จานวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สารป้องกันและกาจัดโรคแบคทีเรียในข้าว จานวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมๆละ ๙๒.๕๐ บาท เป็นเงิน
๑๘๕,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

( ๑ ชุด : ๑ โครงการ )
ลาดับความสาคัญ..........

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอาหารปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสบียงอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
วงเงิน ๔,๙๗๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน : ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร
และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ
: นายพศวีร์ สมใจ ตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ
: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถนนวัชรสฤษดิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง ”
และประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การ
แปรรู ป การตลาดสิ น ค้าเกษตร และเสริ ม สร้างกระบวนการจั ดการความรู้สู่ เกษตรกร มุ่ง สู่ เกษตรกรที่ส ามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบนโยบายให้เพิ่มจานวนโค-กระบือร้อยละ
๑๐ ต่อปี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปีในทุกอาเภอ และให้ดาเนินกิจกรรมสร้างหมู่บ้านปศุสัตว์
โค-กระบือจานวน ๒ หมู่บ้านต่ออาเภอต่อปี ส่งเสริมให้มีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์รวม และส่งเสริมมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพในทุกอาเภอ อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมามีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการผลิต ปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของ
เกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมายาวนาน จากฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสิ้น ๑๗๗,๓๙๕ ครัวเรือน มีโคเนื้อ ๓๙๘,๕๔๘ ตัว
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 มีแพะ ๘๙,๓๗๓ ตัว
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ๓,๐๗๖ ราย มีแกะ ๓,๓๐๙ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ ๑๑๕ ราย มีไก่เนื้อ ๒๓,๙๖๐,๗๘๘ ตัว
เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ เ นื้ อ ๓,๗๘๕ ราย มีไ ก่ ไ ข่ ๙๐๔,๗๓๒ ตั ว เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ ไ ข่ ๙,๔๒๕ ราย มี ไก่ พื้ นเมื อ ง
๕,๑๘๖,๒๘๖ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๑๕๓,๓๙๔ ราย มีเป็ด ๙๑๖,๘๔๖ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ๑๕,๐๗๘ ราย
ซึ่ง เป็ น แหล่ งที่มีการเลี้ ย งสั ตว์ มากเป็ น ล าดั บต้นของประเทศ จากศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านปศุสัตว์จึงมีความจาเป็นที่ จะต้องพัฒนาปรับปรุงการผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
หน้า ๓๕๖

มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน ด้วยนวัตกรรมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน โดยการพัฒนาทักษะประสบการณ์
ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ซึ่งเดิมที่ผ่ านมากรมปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตปศุสัตว์
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับระบบการเลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นแบบประณีต (Intensive
Farm) และพัฒนาเข้าสู่ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management
; GFM) โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อด้วยการผสมเทียมกับน้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพสูง เช่น วากิว ชาร์โลเล่ย์
แองกัสฯ ส่งเสริมการใช้พืชอาหารสั ตว์คุณภาพสูงและการเก็บสารอง การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ พัฒนาด้านการ
แปรรูปและเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งเห็นสมควรให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้การผลิตปศุสัตว์ของจังหวัด
นครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า สามารถสร้าง
รายได้ แ ละเป็ น อาชี พ หลั ก ให้ แ ก่ เ กษตรกรได้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น สนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละสนองนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมของรัฐบาลได้
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
แม้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจะมีศักยภาพในการผลิตปศุสัตว์สูง แต่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งหรือภาวะฝนทิ้งช่วง ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์สาหรับใช้เลี้ยง
สัตว์ในช่วงที่ประสบภาวะปัญหาภัยธรรมชาติดังกล่าว ส่งผลให้สัตว์ป่วยหรืออ่อนแอ น้าหนักลด เกษตรกรขายไม่ ได้
ราคาเท่าที่ควร เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจานวนมาก เห็นควรส่งเสริมให้มีกลุ่มผู้ เลี้ยงโคเนื้อที่มีศักยภาพได้ผลิต
อาหารสัตว์และสามารถเก็บสารองพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการนาวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น มันเส้น ใบมันสาปะหลังแห้ง
มาทาเป็นอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration หรือ TMR) ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาโรค
ใบด่างมันสาปะหลัง สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรจานวนมาก จาเป็นที่จะต้องทาลายมันสาปะหลังที่เป็นโรค
ดังกล่าว เห็นสมควรให้นามาเป็นอาหารสัตว์ด้วยการทาเป็นอาหารผสมครบส่วน เป็นการช่วยทาลายมันสาปะหลัง ที่
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคใบด่างมันสาปะหลัง รวมทั้งการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรอัดฟางก้อนหลังการเก็บเกี่ยวนาข้าว
ไว้สาหรับสัตว์ในฤดูแล้งหรือเมื่อประสบภัยธรรมชาติ จะส่งผลให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้เลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอและสามารถสารองเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ยามขาดแคลนหรือเมื่อประสบปัญหาภัยธรรมชาติ อันจะ
ส่งผลให้ผลิตปศุสัตว์ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนเครื่องสับมันสาปะหลังและเครื่อง
อัดฟาง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงและการเก็บสารอง จะสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจการผลิตเสบียง
สัตว์คุณภาพดีเพื่อการจาหน่ายของกลุ่มเกษตรกรได้ รวมทั้งยัง จะมีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์เพิ่มขึ้นในชุมชน
ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณโค-กระบือในพื้นที่ได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อันจะ
สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคง และเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดนครราชสีมา
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(๔.๓) ผลลัพธ์ :
- สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแลนอาหารสัตว์ในฤดูแล้งหรือเมื่อประสบภัยธรรมชาติ
- เกษตรกรผู้ผลิตเสบียงอาหารสัตว์สามารถเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่า สร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- เกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร
- การผลิตปศุสัตว์ของจังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการ มีความสามัคคีเกื้อกูลกัน และมีรายได้มั่นคงขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการด าเนิ น งาน (แสดงรายละเอี ย ดกิ จ กรรมที่ จ ะท าภายใต้ โ ครงการที่ จั ง หวั ด เสนอขอ และท า
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕ ก.ค.-ก.ย.๖๕
๑. คัดเลือกและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
เสบียงอาหารสัตว์ จานวน ๓๒ กลุ่มๆละ
๑๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๙๖๐ ราย
๒. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
การผลิตเสบียงอาหารสัตว์ สนับสนุนเครื่อง
สับมันสาปะหลังและเครื่องอัดฟางรวมทั้ง
ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง
๓. ติดตามช่วยเหลือให้คาแนะนาด้าน
แหล่งเงินทุนและเชื่อมโยงการตลาด
(๖) วิธีการดาเนินงาน







 ดาเนินการเอง



 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๔,๙๗๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ …..สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดดิจิทัล
(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
*************************
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)
ปี ๒๕๖๕

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : แผนงานบริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ละอุตสาหกรรมปลอดภัย
(Food Valley)

4,976,000

กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิง่ บ่งชีท้ างภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
กิจกรรมย่อย : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสบียงอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
๑. งบดาเนินงาน
2,246,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2,246,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
96,000
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
96,000 ประกอบด้วย
96,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน ๓๒ รุ่นๆละ ๕ ชัว่ โมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
710,400
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
710,400 ประกอบด้วย
115,200 - ค่าอาหาร จานวน ๙๖๐ รายๆละ ๑ มือ้ ๆละ 1๒0 บาท เป็นเงิน ๑๑๕,๒00 บาท
67,200 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน ๙๖๐ รายๆละ ๒ มือ้ ๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๖๗,๒00 บาท
416,000 - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม จานวน ๓๒ ชุดละ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐ บาท
16,000 ค่าวัสดุการฝึกอบรม(ป้ายไวนิล) จานวน ๓๒ ป้ายๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
96,000 - ค่าจัดสถานทีฝ่ ึกอบรม จานวน ๓๒ รุ่นๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
1,439,600
ประกอบด้วย
(๑) วัสดุสานักงาน
11,600 - ค่าวัสดุสานักงานสาหรับการดาเนินโครงการ
(๑๔) วัสดุการเกษตร
1,428,000 ประกอบด้วย
528,000 - ค่าถังหมักพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด ๑๒๐ ลิตร จานวน ๙๖๐ ใบๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท
600,000 - ค่าถังหมักพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด ๒๐๐ ลิตร จานวน ๖๐๐ ใบๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
300,000 - ค่าเมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ จานวน ๑,๐๐๐ กก.ๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบลงทุน
2,730,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
2,730,000
(๑.๗) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
2,730,000 ประกอบด้วย
480,000 - ค่าเครื่องสับย่อยมันสาปะหลัง จานวน ๓๒ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
* ถัวจ่ายทุกรายการ
2,250,000 - ค่าเครื่องอัดฟาง จานวน ๕ เครื่องๆละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
ลาดับความสาคัญ.......
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อวากิวและโคเนื้อคุณภาพสูง
วงเงิน ๔,๓๕๒,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน : ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้า
เกษตร และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ
: นายพศวีร์ สมใจ ตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถนนวัชรสฤษดิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง ” และประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่
เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบ
นโยบายให้เพิ่มจานวนโค-กระบือร้อยละ ๑๐ ต่อปี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปีในทุก
อาเภอ และให้ดาเนินกิจกรรมสร้างหมู่บ้านปศุสัตว์โค-กระบือจานวน ๒ หมู่บ้านต่ออาเภอต่อปี ส่งเสริมให้มี
แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์รวม และส่งเสริมมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพในทุกอาเภอ อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมามี
ภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตปศุสัตว์เป็นอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของเกษตรกรยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมมา
ยาวนาน จากฐานข้ อ มูล ของกรมปศุสั ตว์ ณ วันที่ ๒๘ เดือนสิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัด นครราชสี มามี
เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ตว์ ร วมทั้ง สิ้ น ๑๗๗,๓๙๕ ครั ว เรือ น มี โ คเนื้ อ ๓๙๘,๕๔๘ ตั ว (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 มีไก่พื้นเมือง ๕,๑๘๖,๒๘๖ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๑๕๓,๓๙๔ ราย มีเป็ด ๙๑๖,๘๔๖ ตัว
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ๑๕,๐๗๘ ราย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์มากเป็นลาดับต้นของประเทศ จากศักยภาพ
และแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านปศุสัตว์จึงมีความจาเป็นที่ จะต้องพัฒนาปรับปรุง
การผลิตปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน ด้วยนวัตกรรมตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน โดยการพัฒนาทักษะประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ให้กับ
เกษตรกร ซึ่ ง เดิ ม ที่ ผ่ า นมากรมปศุ สั ต ว์ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ และจั ง หวั ด
นครราชสีมาได้ให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตปศุสัตว์ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับระบบ
การเลี้ยงโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีกให้เป็นแบบประณีต (Intensive Farm) และพัฒนาเข้าสู่ฟาร์ม
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ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) โครงการ
ธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมให้
เกษตรกรปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อด้วยการผสมเทียมกับน้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพสูง เช่น วากิว ชาร์โรเล่ส์ แองกัสฯ
ส่งเสริมการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงและการเก็บสารอง การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ พัฒนาด้านการแปรรูป
และเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งเห็นสมควรให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้การผลิตปศุสัตว์ของจังหวัด
นครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เข้าสู่ระบบการซื้อขายล่วงหน้า สามารถ
สร้างรายได้และเป็นอาชีพหลักให้แก่เกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนวิสัยทัศน์และสนองนโยบาย
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมของรัฐบาลได้
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดนครราชสีมาได้นาศักยภาพอันโดดเด่นด้านปศุสัตว์มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่
ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน สร้างอาชีพ/รายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะโคเนื้อที่มี
การเลี้ยงเป็นลาดับหนึ่งของประเทศนั้นได้ เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นโดยการยกระดับสายพันธุ์จากลูกผสมพื้นเมือ งอเมริ กัน บราห์ มั น ที่ มีอ ยู่ ม ากสู่ ส ายพั น ธุ์ เมื องหนาวที่ เนื้ อมี คุ ณภาพและตลาดระดับ บนมีค วามต้อ งการสู ง
โดยเฉพาะเนื้อโควากิวที่ผ่านการเลี้ยงขุนอย่างดีที่เนื้อมีมูลค่าสูงกว่าถึงประมาณ ๖ – ๑๐ เท่า รวมทั้งสายพันธุ์
แองกัส ชาร์โรเลส์ ที่มีราคาสูงเช่นกัน ทั้งนี้ โดยการพัฒนาทักษะเกษตรกร พัฒนาอาหารสัตว์ ปรับปรุงพันธุ์โดย
วิธีผสมเทียม เหนี่ยวนาการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมน การถ่ายพยาธิ การป้องกันโรค และจัดการด้านสุขภาพสัตว์อื่น ๆ
จากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องข้างต้น แม้ว่าจะได้รับผลลัพธ์ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่ง เช่น
โคเนื้อโคราชวากิวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น สายพันธุ์โคได้รับการยกระดับสูงขึ้นพร้อมที่จะรับการผสมด้วย
สายพันธุ์คุณภาพอย่างวากิวและอื่น ๆ อย่างแพร่หลาย และมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนมากขึ้น แต่การเลี้ยงโคขุนให้มี
คุณภาพสูงนั้นต้องมีการเลี้ยงการจัดการที่ดีในช่วงกลางน้าและปลายน้าของการขุนก่อนส่งโรงเชือดเพื่อให้ได้
เนื้ อ ที่มีคุ ณภาพสู ง โดยจะต้ องมี การเลี้ ย งขุ นรวมกัน หลาย ๆ ตั ว การจัดการด้ านอาหารที่ ดี มีโ รงเรื อนที่
มาตรฐาน เพื่อลดต้นทุนและได้เนื้อที่ดีมคี ุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรมีข้อจากัดในด้าน
โรงเรือนเลี้ ยงขุนที่มีมาตรฐาน มีขนาดใหญ่พอที่จะเลี้ยงโคขุนได้คราวละหลาย ๆ ตัวเพื่อลดต้ นทุนและการ
จัดการที่มีมาตรฐาน เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงในการก่อสร้าง ทาให้ผลผลิตโควากิวและโคคุณภาพอื่น ๆ ยังไม่
สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพในด้านการ
สร้างโรงเรือนที่มีมาตรฐาน ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้นวัตกรรมและมีมูลค่าสูง จะ
สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ บรรเทาแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเยียวยา สถานการณ์
โรคระบาด COVID-๑๙ ส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หากล่าช้าจะทาให้
สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและรายได้จากการขายโคเนื้อคุณภาพสูงที่ตลาดมีความต้องการมาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง และเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์
๒.๑.๒ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
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(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ......๑.....ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๕ .
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ทุกอาเภอของจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ก่อสร้างโรงเรือนโคขุนในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อขุนจังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์-อาหารสัตว์-สินค้าปศุสัตว์
ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
หน่วย ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด
นับ
แผน
แผน
แผน
แผน
๑.เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการ ราย
๖๐
ขุ น โคคุ ณ ภาพ และจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยผู้ เ ลี้ ย งโค
คุณภาพไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย
๒.โรงเรือนเลี้ยงโคขุนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ แห่ง ๑
ได้ รั บ การก่ อ สร้ า ง จ านวน ๑ แห่ ง ภายในปี
พ.ศ.๒๕๖๕
(๔.๒) ผลผลิต
- เครือข่ายผู้ผลิตโคเนื้อคุณภาพ จานวน ๑ กลุ่ม ๖๐ ราย
- โรงเรือนเลี้ยงโคขุนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จานวน ๑ แห่ง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
- เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโคเนื้ อคุณภาพของจังหวัดนครราชสี มามีส ถานที่เลี้ ยงโคขุนที่มีมาตรฐาน
สามารถผลิตโคเนื้อวากิวและโคคุณภาพอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นละ ๒๐ – ๔๐ ตัว
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีสถานที่จาหน่ายลูกโคเนื้อคุณภาพสูง และได้ราคาสูง สร้างโอกาสใน
การแข่งขัน มีรายได้มากขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงของจังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น มูลสัตว์ สามารถสนับสนุนนโยบายพลังงานทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการและมีรายได้มั่นคงขึ้น
- เกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
๖๔
๖๕
๖๕
๖๕

๑. คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพ อบรม
พัฒนาทักษะและจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคคุณภาพ จานวน ๖๐ ราย เพื่อผลิตลูกโคขุนต้น
น้าส่งเข้าเลี้ยงขุนในระยะกลาง-ปลายน้า




๒. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคขุนมาตรฐานกรมปศุ
สัตว์ จานวน ๑ แห่ง ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ อ.
ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา


๓. จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด อบต.เจ้าของพื้นที่
ก่อสร้างโรงเรือน และกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด


๔. ติดตามช่วยเหลือให้คาแนะนาด้านพัฒนา
สุขภาพสัตว์ การใช้พืชอาหารสัตว์ การพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยง แหล่งเงินทุนและเชื่อมโยง
การตลาด
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ ๔,๓๕๒,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาท)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิน
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ …..สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).................
 ไม่มี
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(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุนและเชื่อมโยงการตลาดดิจิทัล
(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
*************************
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ เพิม่ ผลผลิตมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าจากสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
4,352,000
กิจกรรมย่อย : เพิม่ ศักยภาพการผลิตโคเนือ้ วากิวและโคเนือ้ คุณภาพสูง
๑. งบดาเนินงาน
1,552,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,552,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
3,000
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
3,000 ประกอบด้วย
3,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 รุ่นๆละ ๑ คนๆละ ๕ ชัว่ โมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
32,100
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
9,600 - ค่าเบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน จานวน 4๐ วันๆละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน 9,6๐๐ บาท
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
3,000 ประกอบด้วย
3,000 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีฝ่ กึ อบรม จานวน 1 รุ่นๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท
30,000 - ค่าจ้างเหมาทาสมุดทะเบียนประวัตสิ ตั ว์ จานวน ๖๐๐ เล่มๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
19,500 ประกอบด้วย
8,400 - ค่าอาหาร จานวน 70 รายๆละ ๑ มือ้ ๆละ ๑๒0 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
4,900 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 70 รายๆละ ๒ มือ้ ๆละ ๓๕ บาท เป็นเงิน 4,900 บาท
2,000 - ค่าวัสดุอปุ กรณ์สาหรับการฝึกอบรม เช่น ป้ายไวนิล เบ็ดเตล็ด จานวน 2,000 บาท
4,200 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 60 เล่มๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
1,516,900
(๑) วัสดุสานักงาน
4,900 ประกอบด้วย
4,900 - ค่าวัสดุสานักงานสาหรับดาเนินโครงการ จานวน ๔,๙๐๐ บาท
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
1,020,000 ประกอบด้วย
300,000 - ค่าน้ายาฆ่าเชือ้ โรค จานวน ๖๐๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
300,000 - ค่ายาบารุงแบบฉีด จานวน ๖๐๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
60,000 - ค่ายาถ่ายพยาธิอลั เบนดาโซล ๑๑.๒๕ % จานวน ๑,๒๐๐ ขวดๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
180,000 - ค่าอาหารเสริมแร่ธาตุสาหรับโค จานวน ๑,๒๐๐ กก.ๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
180,000 - ค่าทีก่ รอกยาถ่ายพยาธิ ขนาด 50 ml จานวน ๖๐0 อันๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) วัสดุการเกษตร
492,000 ประกอบด้วย
480,000 - ค่าน้าเชือ้ โคเนือ้ คุณภาพสูง เช่น โคเนือ้ วากิว เกษตรกร ๖๐๐ รายๆละ ๒ โด๊สๆละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ
จังหวัดนครราชสีมา

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
๒.๒ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
๔. งบรายจ่ายอื่น
๔.๑ …………………………………………………………

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
6,000
6,000
2,800,000
0
0
2,800,000
300,000
300,000
2,200,000
0
0
0
0
0

- ค่าถุงมือผลมเทียม จานวน ๑,๒๐๐ อันๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
- ค่าพลาสติกชีทผสมเทียม จานวน ๑,๒๐๐ อันๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

ประกอบด้วย
- ค่างานปรับพืน้ ทีพ่ ร้อมบดอัด และก่อสร้างรั้ว จานวน 3๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง จานวน 3๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าก่อสร้างโรงเรือนเลีย้ งโคขุนพร้อมสานักงาน จานวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๒,๒00,000 บาท

หมายเหตุ
๑. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าทีส่ านักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ งี บประมาณเท่านัน้
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ทุกรายการสามารถถัวจ่ายเฉลีย่ กันได้

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ......
แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐำนโครงกำรของจังหวัด /กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
โครงกำร : โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรเกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลัก : กำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับสินค้ำเกษตรสูส่ ำกล
กิจกรรมย่อย : พัฒนำศักยภำพและเพิม่ ประสิทธิภำพไม้ผลสูก่ ำรรับรองมำตรฐำนกำรส่งออก
วงเงิน
1,877,560
บำท
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด พัฒนำนวัตกรรมกำรลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงำน พัฒนำนวัตกรรมเกษตร กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย และอุตสำหกรรมสูก่ ำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน Food Valley
หน่วยดำเนินกำร : สำนักงำนเกำตรจังหวัดนครรำชสีมำ
สถำนทีต่ ดิ ต่อ สำนักงำนเกษตรจังหวัดนครรำชสีมำ
ผูร้ บั ผิดชอบ : นำยกังสดำล สวัสดิช์ ยั
ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดนครรำชสีมำ
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทีค่ วามการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดด้านเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปีทเี่ ป็นพืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาต่อยอด
ผลสัมฤทธิ์ทเี่ กิดขึ้นให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยั่งยืน
ในการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคการเกษตร ทัง้ นีป้ ัจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ ตามโครงการไทยแลนด์ ๔.๐ เพือ่ กระจายรายได้ไปสู่ประชากรท้องถิ่น
ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มหันมาปลูกพืชทางเลือกจาพวกไม้ผลจานวนมากขึ้น อาทิ ทุเรียน ขนุน
พุทรานมสด มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว น้อยหน่า ลาไย สะตอ รวมถึงผลไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งไม้ผลเหล่านีเ้ ป็นทีน่ ิยม
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ทสี่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรเป็นอย่างดี เนือ่ งจากปัจจุบัน
ผลผลิตพืชไร่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีน่ ิยมปลูกกัน อาทิ อ้อย
และมันสาปะหลังนัน้ มีราคาผันผวนไม่แน่นอน บางปีตกต่าอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กบั เกษตรกร ร่วมทัง้ ปัญหาโรคพืช
ทีม่ ีผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตของเกษตรกร ดังนัน้ การหันมาปลูกผลไม้จงึ เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึง่ ในการเพิม่ รายได้
ให้กบั เกษตรกรอย่างยั่งยืน นาไปสู่คุณภาพชีวติ ทีด่ ีของชาวบ้านและเกษตรกรต่อไปในอนาคต การปลูกไม้ผลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
เริ่มเป็นทีน่ ิยมกันแพร่หลาย หลังจากเกษตรกรผู้เริ่มต้นประสบความสาเร็จ มีผลผลิตออกจาหน่ายเป็นทีน่ ิยมของผู้บริโภค
จนทาให้ผลผลิตทีม่ ีอยู่จากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทาให้ล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
พุง่ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมทีม่ ีอยู่เพียงประมาณ 200 ไร่ เพิม่ ขึ้นเป็นกว่า 8,000 ไร่ และในปีนมี้ ีทุเรียนทีส่ ามารถพร้อม
ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 5,000 ตัน และยังมีแนวโน้มการเพิม่ จานวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนราย
ใหม่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งทางสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ผลและผลักดัน
ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆในรูปแบบแปลงใหญ่เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางด้านการตลาดให้กบั เกษตรกรอย่างยั่งยืน
จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตไม้ผลหลายชนิด ซึ่งการค้าในจังหวัดได้มีพอ่ ค้าและบริษัทต่างๆ ในภาคตะวันออก
มารับสินค้าเหล่านีเ้ พือ่ ไปส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีจนี เป็นคู่ค้าหลัก
จีนเข้มงวดเรื่องการนาเข้าผลไม้จากประเทศไทยมากขึ้น โดยมีขอ้ ตกลงให้ทงั้ สองฝ่ายแจ้งข้อมูลสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้
ทาให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกตื่นตัวกับการยื่นคาร้องขอรับรองแหล่งผลิต GAP
เกษตรกรไทยจึงจาเป็นต้องปรับตัวเพือ่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม้ผลของจังหวัดนครราชสีมามีโอกาสขยายตัวสูง
ทัง้ ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ และผู้บริโภคยุคปัจจุบันทีห่ นั มาใส่ใจต่อสินค้าเพือ่ สุขภาพกันมากขึ้น
กระแสด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ทาให้ช่วยเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทย
ดังนัน้ โครงการนีจ้ งึ เล็งเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมาตามมาตรฐาน GAP
เพือ่ เตรียมพร้อมสู่การส่งออก เป็นเรื่องสาคัญทีต่ ้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนในการส่งเสริมและเร่งขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
ให้กบั เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
เร่งขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้กบั เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมาเพือ่ เตรียมพร้อมสู่การส่งออก
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมากทีส่ ุด
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(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
1. เพือ่ ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
๓. เพือ่ เร่งขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้กบั เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
R ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร.....1.........ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2566
(๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : (ระบุพนื้ ทีด่ ำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมูบ่ ำ้ น เป็นต้น )
พืน้ ทีป่ ลูกไม้ผล จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้ำหมำย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ ผู้ปลูกไม้ผล จังหวัดนครราชสีมา จานวน 200 ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ และบุคคลทัว่ ไปในจังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชีว้ ดั
๑.พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย
2.ขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้กบั เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมาสู่มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(๔.๒) ผลผลิต
๑. เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
๒. แปลงไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมาทีอ่ ยู่ในระหว่างการยื่นขอมาตรฐาน GAPจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
๓. เกษตรกร/กลุ่มกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รบั ความรู้เพือ่ เตรียมพร้อมสู่การขอมาตรฐาน
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
๑. เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
๒. แปลงไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมาได้รบั การรับรองมาตรฐาน GAP
๓. เกษตรกร/กลุ่มกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ มีแปลงไม้ผลทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานเตรียมพร้องสู่การส่งออก
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ไม้ผลจังหวัดนครราชสีมาผ่านการรับรองมาตรฐานเพิม้ ขึ้น
และผู้บิโภคได้บริโภคผลผลิตทีป่ ลอดภัยและได้มาตรฐาน
เชิงลบ : ไม่มี……………………………………………………………………………………....
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65เม.ย.-มิ.ย. 65
ก.ค. - ก.ย. 65
P
P
1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
P
2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
P
3. ศึกษาดูงานแหล่งผลิตไม้ผลทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน
P
4. ระบบให้น้าอัจฉริยะ IOT ต้นแบบ
P
5. ดาเนินการเพือ่ ขอการรับรองมาตรฐาน
P
6. ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
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(๖) วิธกี ำรดำเนินงำน
R ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 1,877,560 บำท

จ้างเหมา

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้)สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ R
ทัง้ หมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือดาเนินการ

R มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม
R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธกี ำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมือ่ โครงกำรแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
ส่งเสริมการแปรรูปและเชื่อมโยงการส่งออกกับผู้ประกอบการในชุมชน
(๑๑) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๓๗๒

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย: บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพไม้ผลสู่การรับรองมาตรฐานการส่งออก
๑. งบดาเนินงาน
1,877,560
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
48,000
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
48,000
9,600 - ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม้ผลและการขอมาตรฐาน)
จานวน 4 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน 2 รุน่
19,200 - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ (เครือข่ายและช่องทางการตลาด) จานวน 2 คนๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 1,200
บาท จานวน 2 รุน่
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ดูงานไม้ผล)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
19,200 จานวน 4 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท จานวน 2 รุน่
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
1,775,560
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

48,000
48,000 - เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 40 คนๆละ 5 วันๆ ละ 240 นาท

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,286,400
240,000 -ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่เกิน 40 ที่นั่ง จานวน 3 คันๆ ละ 2 รุน่ ละ 2 วันๆ ละ 20,000 บาท
46,400 - จ้างเหมาจัดทาคู่มอื เอกสารประกอบการฝึกอบรม 232 เล่ม
1,000,000 - ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้าแปลงไม้ผลต้นแบบ ควบคุมด้วยระบบ IOT จานวน 2 จุด

(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

441,160
48,000 - ค่าอาหารกลางสาหรับเกษตรกร จานวน 200 คน ๆ ละ ๒ วันๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท (อบรมในพื้นที)่
28,000 - ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มสาหรับเกษตรกร จานวน 200 คน ๆ ละ ๒ วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (อบรมในพื้นที)่

หน้า ๓๗๓

หน่วย: บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5
120,000
40,000
28,000
7,680
4,480
165,000

คาชี้แจง
- ค่าอาหารสาหรับเกษตรกร(นอกที่พัก) จานวน 200 คน ๆ 4 มื้อๆ ละ ๑5๐ บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารสาหรับเกษตรกร (ที่พัก) จานวน 200 คน ๆ 1 มื้อๆ ละ 20๐ บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มสาหรับเกษตรกร จานวน 200 คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารกลางสาหรับประชาสัมพันธ์และชี้แจงสัตถุประสงค์โครงการ จานวน 64 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มสาหรับประชาสัมพันธ์และชี้แจงสัตถุประสงค์โครงการ จานวน 64 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
- ค่าที่พักสาหรับเกษตรกร จานวน 220 คนๆละ 750 บาท

(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร

(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

54,000
34,000
24,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน ๒๐๐ คนๆ ละ 120 บาท
10,000 - ค่าวัสดุสานักงานในการดาเนินโครงการฯ

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000 - น้ามันเชื้อเพลิงในการติดตามการดาเนินโครงการ
10,000
10,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน้า ๓๗๔

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลัก การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสูส่ ากล
กิจกรรมย่อย : ยกระดับการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน
วงเงิน 898,120 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด พัฒนานวัตกรรมการลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน Food Valley
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกังสดาล สวัสดิช์ ัย
ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ิดต่อ สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทีค่ วามการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดด้านเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปี ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาต่อยอดผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ ให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกับเป้าหมายระยะยาว
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยัง่ ยืน ในการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคการเกษตร ทัง้ นีป้ ัจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ฐานรากมีบทบาทสาคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ตามโครงการไทยแลนด์ ๔.๐ เพือ่ กระจายรายได้ไปสูป่ ระชากรท้องถิน่
ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาได้เริม่ หันมาปลูกพืชทางเลือกจาพวกไม้ผลจานวนมากขึน้ อาทิ ทุเรียน ขนุน พุทรานมสด มะขามหวาน
มะขามเปรีย้ ว น้อยหน่า ลาไย สะตอ รวมถึงผลไม้อนื่ ๆ อีกหลายชนิด ซึง่ ไม้ผลเหล่านีเ้ ป็นทีน่ ิยมของผูบ้ ริโภคเป็นอย่างมาก ซึง่ เป็นเกษตรทางเลือกใหม่
ทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี เนือ่ งจากปัจจุบันผลผลิตพืชไร่ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดอืน่ ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีน่ ิยมปลูกกัน อาทิ อ้อย และมันสาปะหลังนัน้ มีราคาผันผวนไม่แน่นอน บางปีตกต่าอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ร่วมทัง้ ปัญหาโรคพืช
ทีม่ ีผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตของเกษตรกร ดังนัน้ การหันมาปลูกผลไม้จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึง่ ในการเพิม่ รายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน
นาไปสูค่ ุณภาพชีวติ ทีด่ ีของชาวบ้านและเกษตรกรต่อไปในอนาคต การปลูกไม้ผลในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา เริม่ เป็นทีน่ ิยมกันแพร่หลาย
หลังจากเกษตรกรผูเ้ ริม่ ต้นประสบความสาเร็จ มีผลผลิตออกจาหน่ายเป็นทีน่ ิยมของผูบ้ ริโภค จนทาให้ผลผลิตทีม่ ีอยูจ่ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
ทาให้ล่าสุดมีเกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา พุง่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว จากเดิมทีม่ ีอยูเ่ พียงประมาณ 200 ไร่ เพิม่ ขึน้ เป็นกว่า 8,000 ไร่
และในปีนี้มีทุเรียนที่สามารถพร้อมให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 5,000 ตัน และยังมีแนวโน้มการเพิ่มจานวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ผลและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆในรูปแบบแปลงใหญ่
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน
เกษตรกรผูป้ ลูกไม้ผลยังมีความต้องการความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้าและความสาคัญของบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาด้านการพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึง่ มีความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนาการตลาดและการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายให้แก่กลุม่ อาชีพในพืน้ ทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสูอ่ ุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลักดันให้อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ เป็นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริม ให้เกษตรกรนาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ มาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
เป็นสิง่ เชือ่ มโยงมรดกและทุนทางสังคม ให้นาไปสูก่ าร พัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน
ดังนัน้ โครงการนีจ้ ึงเล็งเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพือ่ เตรียมพร้อมสูต่ ลาดและส่งออกให้กับเกษตรกร
ผูป้ ลูกไม้ผลในจังหวัดนครราชสีมา
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
เพิม่ มูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมาเพือ่ สร้างโอกาสในการแข่งขัน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมากทีส่ ุด
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(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพือ่ เพิม่ มูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพือ่ สร้างโอกาสในการแข่งขัน
๓. เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
R ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....1.........ปี เริม่ ต้นปี 2564
สิน้ สุดปี 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้าน เป็นต้น)
พืน้ ทีป่ ลูกไม้ผล จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย :เกษตรกร/กลุม่ เกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ ผูป้ ลูกไม้ผล จังหวัดนครราชสีมา จานวน 200 ราย
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุม่ เกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ และบุคคลทัว่ ไปในจังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
๑.ไม้ผลจังหวัดนครราชสีมามีการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิดพืช
2. เกษตรกรมีความรูปด้านการแปรรูปและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(๔.๒) ผลผลิต
๑. ไม้ผลจังหวัดนครราชสีมามีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
๒. เกษตรกร/กลุม่ กลุม่ เกษตรกร/ผูป้ ระกอบการได้รับความรูใ้ นการพัฒนาการแปรรูปเพิม่ เพิม่ รายได้
๓. เกษตรกร/กลุม่ กลุม่ เกษตรกร/ผูป้ ระกอบการได้รับความรูใ้ นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
๑. เกษตรกรสามารถแปรรูปผลิตทางการเกษตรได้
๒. เพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากการแปรรูป
๓. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
4. เกิดการสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ไม้ผลจังหวัดนครราชสีมา
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ไม้ผลจังหวัดนครราชสีมามีแบรนสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นของต้นเองและเป็นทีส่ นใจผูบ้ ริโภค
เชิงลบ : ไม่ม…ี …………………………………………………………………………………....
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัด /กลุม่ จังหวัด เสนอขอ และทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65
P
P

1. ประชุมชีแ้ จง/ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

P

2. ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เกษตรกร
3. ศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

P

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์

P
P

4. ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 จ้างเหมา

R ดาเนินการเอง

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 89,8120 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ )สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
R ทัง้ หมด

บางส่วน

๏ เครือ่ งมือดาเนินการ

R มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์
หน้า ๓๗๗

 ไม่มีประสบการณ์

4
(๙.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพือ่ เป็นทีส่ นใจของผูบ้ ริโภค
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๓๗๘

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

แผนงาน : พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Food Vlley

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง

898,120

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมย่อย : ยกระดับการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าไม้ผลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

898,120
28,800
28,800
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ (การแปรรูปและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์)
จ
28,800 านวน 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท จานวน 2 รุ่น

780,320
36,000
36,000 - เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 30 คนๆละ 5 วันๆ ละ 240 นาท

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

466,400
240,000 -ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่เกิน 40 ที่นั่ง จานวน 3 คันๆ ละ 2 รุ่น ละ 2 วันๆ ละ 20,000 บาท
46,400 - จ้างเหมาจัดทาคู่มือ เอกสารประกอบการฝึกอบรม 210 เล่ม
60,000 - ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๒๐๐๐๐ บาท
60,000 - ค่าจ้างเหมาทาบล็อกบรรจุภัณฑ์ จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๒๐๐๐๐ บาท
60,000 - ค่าจ้างเหมาทาต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 20000 บาท

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

277,920
60,000
20,000
120,000
40,000
28,000
7,680
2,240

- ค่าอาหารกลางสาหรับเกษตรกร จานวน 200 คน ๆ ละ ๒ วันๆละ 1 มื้อๆ ละ 200 บาท (จัดโรงแรม 2 รุ่น/100 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเกษตรกร จานวน 200 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท (จัดโรงแรม 2 รุ่น/100 คน)

- ค่าอาหารสาหรับเกษตรกร (นอกที่พกั ) จานวน 200 คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 150 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารสาหรับเกษตรกร (ที่พกั ) จานวน 200 คน ๆ 1 มื้อๆ ละ 20๐ บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเกษตรกร จานวน 200 คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารกลางสาหรับประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จานวน 64 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จานวน 64 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท
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งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง

89,000
34,000
24,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน ๒๐๐ คนๆ ละ 120 บาท
10,000 - ค่าวัสดุสานักงานในการดาเนินโครงการฯ

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 - น้ามันเชื้อเพลิงในการติดตามการดาเนินโครงการ

(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๑๔) วัสดุการเกษตร

5,000
5,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวลนิล)
40,000 - วัสดุฝึกภาคสนามหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จานวน 200 คนๆ

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ งี บประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ......
ชือ่ โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
วงเงิน
6,000,000
บาท
กิจกรรมย่อย : ยกระดับคุณภาพชีวติ และชุมชนด้วยการแปรรูปมันสาปะหลัง
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน พัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รบั ผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง : ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ ตาแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา สถานทีต่ ดิ ต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2991
: นายชัยทัต สมิตินนท์ ตาแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สถานทีต่ ดิ ต่อ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4492-2625
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ตามแผนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนงานพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
ถึงปลายทาง ด้านการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะผู้ผลิต การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การับรองมาตรฐาน เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
รวมถึงการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายและขยายตลาดในอนาคต
และจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดวิสัยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง” รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรมแบรนด์จากพืน้ ที่ เช่น การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิม่ มากขึ้น เพือ่ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้าของจังหวัด
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ภาคเกษตรนับเป็นอาชีพสาคัญของคนในชุมชน จากการเก็บข้อมูลทางสถิติในปี 2562 กาลังแรงงานของประเทศกว่า 37.7 ล้านคน
เป็นแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรกว่าร้อยละ 11.89 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, มีนาคม 2562) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานที่อยู่ในภาคอื่น
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกมันสาปะหลัง ปี 2563 - 2564 (ข้อมูลจากสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) จานวน 136,617 ครัวเรือน
พืน้ ที่ปลูก 1,286,037 ไร่ บางพืน้ ที่มีโรคใบด่าง ทาให้ผลผลิตต่อไร่ตกต่า ราคาค่อนข้างต่า ดังนั้นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
คนในชุมชนโดยการแปรรูปมันสาปะหลังเป็นอาหาร และภาชนะทดแทนพลาสติก เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นคาตอบแรกๆ ในการพัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลค่าวัตถุดิบ
การแปรรูปสินค้าจากมันสาปะหลังจากชุมชนเพือ่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ และตอบสนองการตลาดโลกในสถาวะการณ์ปจั จุบนั
จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพือ่ ยืดอายุของสินค้าให้นานขึ้น ขนส่งได้ง่าย แต่ยังคงมีเอกลักษณ์ของชุมชน และลักษณะผลิตภัณฑ์ดีต่อสุขภาพ
ปลอดภัยต่อต่อการบริโภค
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทาโครงการ "ยกระดับคุณภาพชีวติ และชุมชนด้วยการแปรรูปมันสาปะหลัง" โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
เพิม่ มูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ วิสาหกิจ SMEs ที่มีความพร้อมในด้านการผลิต และช่องทางการจาหน่าย
มาผลิตสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาและสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา และประกาศให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงยั่งยืน และก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
จังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดวิสัยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
ดังนั้น เพือ่ ให้บรรลุวสิ ัยทัศน์โคราชดังกล่าวข้างต้น จังหวัดได้โครงการ "ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนด้วยการแปรรูปมันสาปะหลัง" ขึ้น
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(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. พือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน ด้วยการสร้างรายได้เสริมจากการแปรรูปมันสาปะหลัง
2. เพือ่ เพิม่ มูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรของชุมชน โดยการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. เพือ่ ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564 สิ้นสุดปี กันยายน 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพนื้ ทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น )
สถานที่เอกชน และพืน้ ที่ในจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีความสนใจ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการภาคการเกษตร
และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบ OTOP 100 คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เครือข่าย กลุ่มผู้ปลูกมันสาปะหลัง ในพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่จาหน่ายสินค้า ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรจากชุมชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. เป็นการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างเกษตรต้นทาง ผู้ผลิตกลางทาง และผู้จัดจาหน่าย ปลายทาง สามารถสร้างโอกาสหรือมีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจไม่น้อยกว่าช่องทาง
(๔.๒) ผลผลิต
1. ตัวแทนเกหษตรกรหรือผู้ประกอบการภาคเกษตรหรือประชาชนผู้สนใจได้รบั การพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการวัตถุดิบทางเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า 100 คน
2. 2.ออกแบบพัฒนาสินค้ามันสาปะหลังแปรรูป และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด โดยใช้วตั ถุดิบจากมันสาปะหลังของชุมชนเป้าหมาย
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
1. นาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด
2. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการมันสาปะหลังให้มีมาตรฐาน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการมันสาปะหลังให้มีมาตรฐาน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65
ก.ค. - ก.ย. 65
1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปมันสาปะหลัง
ณ สถานที่เอกชน จานวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลัง
จานวน 2 โรงงาน
3. ให้คาแนะนาการทาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลัง 10 รายๆละ
500,000 บาท
4. ทดสอบตลาดสร้างการรับรูปและเชื่อมโยงธุรกิจ
จัดกิจกรรมเผยแพร่ทดสอบตลาด และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค
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 ดาเนินการเอง

(๖) วิธีการดาเนินงาน

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ
งบประมาณ
รวมทัง้ สิ้น
6,000,000
งบดาเนินงาน
6,000,000
- ค่าตอบแทน
21,600
- ค่าใช้สอย
5,185,000
- ค่าวัสดุ
793,400

เงินนอกงบประมาณ

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ที่ดาเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตั ิงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด

 บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พจิ ารณา

หน้า ๓๘๓

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมให้ดาเนินงานในรูปแบบเครือข่าย
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอาเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

ไม่มี

หน้า ๓๘๔

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
คาชี้แจง
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมย่อย : ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนด้วยการแปรรูปมันสาปะหลัง
๑. งบดาเนินงาน
6,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
6,000,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
21,600
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ภาครัฐ จานวน 2 รุน่ ๆละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
(๓) ค่าเช่าบ้าน
ภาคเอกชน จานวน 2 รุน่ ๆละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
21,600
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
5,185,000
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
70,000 ค่าเช่าที่พัก จานวน 100 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าพาหนะ (ถัวเฉลี่ย) จานวน 100 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จานวน 2 คันๆละ 2 วันๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 100 คนๆละ 3 มื้อๆละ 250 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จานวน 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
5,020,000 ค่าจ้างให้คาแนะนาการทาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลัง จานวน 10 รายๆละ 500,000 บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
95,000 เป็นเงิน 5,000,000 บาท
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม

หน้า ๓๘๕

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง

793400
ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน 2 ป้ายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
ค่าจัดทาวัสดุประกอบการฝึกอบรม จานวน 100 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ค่าวัสดุกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลัง จานวน 2 โรงงานๆละ 200,000 บาท
เป็นเงิน 400,000 บาท
ค่าจ้างทดสอบตลาด สร้างการรับรูแ้ ละเชื่อมโยงธุรกิจ จานวน 1 ครัง้ เป็นเงิน 200,000 บาท
ค่าวัสดุสนับสนุนดาเนินงานตลาดสินค้ามันสาปะหลัง จานวน 2 แห่งๆละ 92,200 บาท
เป็นเงิน 184,400 บาท

หน้า ๓๘๖

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสูก่ ารรับรองมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
วงเงิน
1,052,300
บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด พัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน เพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง : ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ ตาแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2991
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึน้
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล้า
และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
ตามแผนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนงานพัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัง้ แต่ต้นทาง กลางทาง
ถึงปลายทาง ด้านการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะผูผ้ ลิต การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและขยายตลาดในอนาคต
และจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดวิสัยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง” รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรมแบรนด์จากพื้นที่ เช่น การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลือ่ มล้าของจังหวัด
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดนครราชสีมา มีกลุม่ ผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่ลงทะเบียน ปี 2563 จานวน 117 กลุม่
เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตด้านเกษตร กลุม่ ผูผ้ ลิตด้านแปรรูป และกลุม่ ผูผ้ ลิตด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในปัจจุบันพบว่า อาหารเป็นหนึง่ ในปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวติ การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
โดยมีเชือ้ โรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวติ การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
และปราศจากสารปนเปื้อน นัน้ จาเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ และมีการรับรองมาตรฐาน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตัง้ แต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง ด้านการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะผูผ้ ลิต การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและขยายตลาด
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
จังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดวิสัยทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์โคราชดังกล่าวข้างต้น จังหวัดได้โครงการ “พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสูก่ ารรับรองมาตรฐาน” ขึน้
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และสินค้าชุมชน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564
สิน้ สุดปี มีนาคม 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น)
สถานที่เอกชน และสถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดนครราชสีมา
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(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : สมาชิกกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าด้านเกษตร กลุม่ ผูผ้ ลิตด้านแปรรูป กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 106 กลุม่ ๆละ 5 คน
ผูแ้ ทนหน่วยงานโรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล รวมจานวนทั้งสิน้ 538 คน
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าด้านเกษตร กลุม่ ผูผ้ ลิตด้านแปรรูป กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่จาหน่ายสินค้าเกษตร ผูบ้ ริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : สมาชิกกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าด้านเกษตร กลุม่ ผูผ้ ลิตด้านแปรรูป กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 106 กลุม่ ๆละ 5 คน
ผูแ้ ทนหน่วยงานโรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล รวมจานวนทั้งสิน้ 538 คน
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าด้านเกษตร กลุม่ ผูผ้ ลิตด้านแปรรูป กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่จาหน่ายสินค้าเกษตร ผูบ้ ริโภค นักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
จานวนผูผ้ ลิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยว
จานวน 530 คน
(๔.๒) ผลผลิต
- ผูผ้ ลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า ร้อยละ 100
มีเครือข่ายผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการสินค้าเกษตร แปรรูป สินค้าชุมชนท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
- ผูผ้ ลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยว มีศักยภาพเพิ่มขึน้
สามารถผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึน้
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผูผ้ ลิตสินค้าด้านเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชนในหมูบ่ ้านท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มขึน้ จากการได้รับการพัฒนาศักยภาพจากอบรม ในภาพรวม
พัฒนาทักษะการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จงั หวัด/กลุม่ จังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65
เม.ย.-มิ.ย. 65
ก.ค. - ก.ย. 65
1. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกกลุม่ ผลิตสินค้าด้านเกษตร
แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 3 รุ่นๆละ 178 คน
ณ สถานที่เอกชน และสถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดนครราชสีมา
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,052,300 บาท (หนึ่งล้านห้าหมืน่ สองพันสามร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิน้
1,052,300
งบดาเนินงาน
1,052,300
- ค่าตอบแทน
32,400
- ค่าใช้สอย
949,500
- ค่าวัสดุ
70,400
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เงินนอกงบประมาณ

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด

 บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
- สร้างความเข้มแข็งให้กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมให้ดาเนินงานในรูปแบบเครือข่าย
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอาเภอ ติดตามตรวจเยีย่ มให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

ไม่มี
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 ไม่มีประสบการณ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรู ป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการ :พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปรรู ป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
1,052,300
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,052,300
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
32,400
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้ราชการ
ภาครัฐ จานวน 3 รุน่ ๆละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็ นเงิน 10,800 บาท
(๓) ค่าเช่าบ้าน
ภาคเอกชน จานวน 3 รุน่ ๆละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็ นเงิน 21,600 บาท
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)
32,400
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
949,500
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
371,000 ค่าเช่าทีพ่ กั จานวน 530 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท เป็ นเงิน 265,000 บาท
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าพาหนะ (ถัวเฉลีย่ ) จานวน 530 คนๆละ 200 บาท เป็ นเงิน 106,000 บาท
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จานวน 5 คันๆละ 3 วันๆละ 5,000 บาท เป็ นเงิน 75,000 บาท
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
ค่าอาหารไม่ครบมือ้ จานวน 530 คนๆละ 3 มือ้ ๆละ 250 บาท เป็ นเงิน 397,500 บาท
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ จานวน 530 คนๆละ 4 มือ้ ๆละ 50 บาท เป็ นเงิน 106,000 บาท
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
75,000
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึ กอบรม
503,500
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

ปี ๒๕๖๕

70400 ค่าจัดทาคูม่ ือประกอบการฝึ กอบรม จานวน 530 คนๆละ 50 บาท เป็ นเงิน 26,500 บาท
ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ จานวน 3 ป้ายๆละ 500 บาท เป็ นเงิน 1,500 บาท
ค่าจัดทาวัสดุประกอบการฝึ กอบรม จานวน 530 คนๆละ 80 บาท เป็ นเงิน 42,400 บาท

หมายเหตุ
๑. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุ ณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็ น
๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รบั ผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอาหารสาเร็จรูป (TMR) โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น สาหรับการเลี้ยง
โคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ
วงเงิน ๒,๗๑๑,๒๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยาย
โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
หน่วยดาเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตาแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ติดต่อ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ : ดร.ศิวพร แพงคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 081-5926658
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : จังหวัดนครราชสีมา กาหนดวิสัยทัศน์ ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” และเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จาเป็นที่ภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรที่สาคัญแต่ยังประสบปัญหา
ในเรื่องสภาพของดิน ขาดแหล่งน้าเพื่อการเกษตรขาดเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าที่ดีและเพียงพอ ผลผลิตต่อไร่ไม่สูงเท่าที่ควร จาเป็นต้องมี
การปรับปรุง และจัดหาปัจจัยการผลิตที่ดี และเพียงพอ โดยใช้การวิจัย และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อย่างทั่วถึง
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ มีการขยายตัวมากขึ้น มีการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งมีการปรับตัวด้านราคาดี
ขึ้นเรื่อยๆ มีการกระจายรายได้สู่เกษตรกรรายย่อย เป็นอาชีพที่เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ไม่มาก สามารถทาเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักไ ด้
และสามารถหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นได้หลากหลาย หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ใช้น้าน้อย แก้ปัญหาภัยแล้งได้ดี ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหา ด้าน
น้าหนักแรกคลอดต่า อัตราการเจริญเติบโตช้า และมีการผสมในสายพันธุ์ (inbreed) มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการซื้อขายไปมา ทาให้เกิดปัญหา
ข้างต้นมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งกลุ่มเกษตรกรต้องการพันธุ์สัตว์ประจาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ จึงมีความประสงค์จะมีการปรับปรุงสายพันธุ์ ให้สามารถ
เลี้ยงได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีน้าหนักแรกคลอดสูง มีอัตราการเจริญเติบโตสูง คุณภาพซากสูง มีเอกลักษณ์ประจาพันธุ์ มีลูกที่มี
น้าหนักแรกคลอดสูง อัตราการเจริญเติบโตสูง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนาไปขยายพันธุ์และเพิ่มจานวน และเพื่อปรับปรุงพันธุ์ ให้ลูกที่มีน้าหนักแรก
คลอดสูง อัตราการเจริญเติบโตสูง คุณภาพซากสูง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนาไปขยายพันธุ์และเพิ่มจานวน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เสริมสร้างอาชีพให้แก่เ กษตรกร ทาให้เกิดรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนให้สามารถนาผลการวิจัยไปขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ให้เกษตรกรในเครือข่าย แล้วเกษตรกรนาไปผสมพันธุ์ได้ลูก
และนามาขุนขาย ทาให้ สร้างอาชีพ เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
อาหารผสมสาเร็จรูป TMR หรือ total mixed rations เป็นการนาอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่ครบส่วนตามความ
ต้องการของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ โดยสามารถคานวณความต้องการโภชนะของสัตว์เหล่านี้ในช่วงต่างๆ หรือระยะของการ
ให้ผลผลิต ซึ่งสามารถลดปัญหาในเรื่องการเลือกกินของสัตว์ อีกทั้งทาให้สัตว์ได้รับโภชนะตรงตามความต้องการได้มากกว่า ทาให้สัตว์ให้ผลผลิต
ตามที่ผู้เลี้ยงต้องการ รวมไปถึงการควบคุณคุณภาพของผลผลิต เช่น เนื้อ หรือ น้านม เป็นต้น
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปสินค้าการเกษตร
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : มาก ต้องดาเนินการแก้ไข
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสิทธิภาพ
ในอนาคต
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ คุณภาพสูงเพื่อการส่งออกของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดนครราชสีมา ที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต
๓. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตแกะเนื้อคุณภาพสูงเพื่อ การส่งออกของเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะเนื้อในจั งหวัดนครราชสีมา ที่ มี
ประสิทธิภาพในอนาคต
๔. เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และลดพื้นที่การทาพืชไร่ที่ประสบปัญหาขาดทุน
๕. เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์สู่กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
ดาเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.........๑............ปี เริม่ ต้นปี.............๒๕๖๔................
สิ้นสุดปี.......๒๕๖๕....................
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล 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. เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาภัยแล้งในการทาเกษตร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒. เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและเพื่อการ
ส่งออก อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตแพะเนื้อคุณภาพสูง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและเพื่อ
การส่งออก อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตแกะเนื้อคุณภาพสูง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและเพื่อการ
ส่งออก อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ได้สูตรอาหารสาหรับขุนโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อคุณภาพสูง ต้นทุนต่าโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างน้อย ๖ สูตร
(๔.๒) ผลผลิต
1. ได้โคเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๒. ได้แพะเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๓. ได้แกะเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะเนื้อในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๔. สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
๕. ได้สูตรอาหารสาหรับขุนโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ ที่มีราคาถูก เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
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(๔.๓) ผลลัพธ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผลิตโคเนื้อ แพะเนื้อ แกะเนื้อคุณภาพสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔

๑. การพัฒนาสูตรอาหาร TMR สาหรับโค
เนื้อ ทดสอบในฟาร์มมหาวิทยาลัยและฟาร์ม
เกษตรกร

๒. การพัฒนาสูตรอาหาร TMR สาหรับแพะ
เนื้อ ทดสอบในฟาร์มมหาวิทยาลัยและฟาร์ม
เกษตรกร
๓. การพัฒนาสูตรอาหาร TMR สาหรับแกะ
เนื้อ ทดสอบในฟาร์มมหาวิทยาลัยและฟาร์ม
เกษตรกร
๔.ประชุมเกษตรกรต้นแบบ
๕.ดาเนินกิจกรรมในฟาร์มเกษตรกร
๖.การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
เกษตรกร

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕






























 
 

๗.สรุปผลกิจกรรม
(๖) วิธีการดาเนินงาน

ก.ค. - ก.ย. ๖๕

ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๒,๗๑๑,๒๐๐ บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

รายการ

งบประมาณ (บาท)

รวมทั้งสิน้

๒,๗๑๑,๒๐๐

งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

๗๒๐,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐
๖๙๑,๒๐๐
-
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เงินนอกงบประมาณ

(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 เครื่องมือดาเนินการ
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามประเมินผล และจัดตั้งเครือข่ายในการทางาน มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ และพบปะแลกเปลี่ยน
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 256๕
ปี 256๔
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด
แผนงาน : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิต : ร
โครงการ : การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
อาหารสาเร็จรูป (TMR) สาหรับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะ
เนื้อ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
อาหารสาเร็จรูป (TMR) สาหรับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะ
เนื้อ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

คาชี้แจง

2,711,200
720,000

720,000

หน้า ๓๙๖

120,000 บุคคลของรัฐ 2 คนๆละ 600 บาท x 20 ชั่วโมง จานวน 5 รุ่น
600,000 มิใช่บคุ คลของรัฐ 5 คนๆละ 1,200 บาท x 20 ชั่วโมง จานวน 5 รุ่น

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

งบประมาณ
ปี 256๕
ปี 256๔
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

1,300,000

490,000
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

810,000

(8) ค่ารับรองและพิธีการ
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40,000 - ค่าออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์/จัดทาป้ายไวนิล/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอก
ทาง 8,000 บาท x 5 ครั้ง
50,000 - ค่าจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท
300,000 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตวั อย่างวัตถุดบิ อาหารสัตว์ 50 ตัวอย่างๆ ละ 3,000 บาท
จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 300,000 บาท
100,000 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตวั อย่างเนื้อ เลือด ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ 50 ตัวอย่างๆ ละ
1000 จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท
600,000 - ค่าอาหาร 3 มื้อ จานวน 200 คน x ๒๐0 บาท x ๕ ครั้ง
210,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 200 คน x 6 มื้อ x 35 บาท x 5 ครั้ง

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี 256๕
ปี 256๔
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

691,200
140,000

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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140,000 - ค่าวัสดุสานักงาน
18,000 ค่ากระดาษ A4 จานวน 3 รีมๆละ 200 บาท จานวน 30 ครั้ง
36,000 ปากกา 300 ด้ามๆละ 12 บาท
30,000 กระเป๋าใส่เอกสารผู้อบรม 300 ใบๆละ 100 บาท
500 คลิปบอร์ด 20 อันๆละ 25 บาท
7,500 กระดาษตรามหาวิทยาลัย 1 รีมๆละ 250 บาท จานวน 30 ครั้ง
6,000 กระดาษกาว 2 หน้า 2 ม้วนๆละ 100 บาท จานวน 30 ครั้ง
4,500 กระดาษคั่น (คละสี) 1 รีมๆละ 150 บาท จานวน 30 ครั้ง
12,000 กระดาษวุฒิบตั ร A4 สีขาว จานวน 2 ห่อๆละ 200 บาท จานวน 30 ครั้ง
9,000 กระดาษสติ๊กเกอร์ สีขาว จานวน 1 ห่อๆละ 300 บาท จานวน 30 ครั้ง
4,500 คลิปหนีบกระดาษสีดา จานวน 3 กล่องๆละ 50 บาท จานวน 30 ครั้ง
1,800 กาวน้า หรือ กาวแท่ง จานวน 2 หลอดๆละ 30 บาท จานวน 30 ครั้ง
240 กรรไกร 4 อันๆละ 60 บาท
160 คัตเตอร์พร้อมใบมีด 4 อันๆละ 40 บาท
260 น้ายาลบคาผิด 4 ขวดๆละ 65 บาท
750 ปากกาเมจิก (คละสี) 3 กล่องๆละ 250 บาท
2,100 ลวดเย็บกระดาษ 1 กล่องๆละ 70 บาท จานวน 30 ครั้ง
3,750 ลวดเสียบกระดาษ จานวน 5 กล่องๆละ 25 บาท จานวน 30 ครั้ง
1,800 เทปใส(แกนใหญ่) 2 ม้วนๆละ 30 บาท จานวน 30 ครั้ง
600 แท่นตัดเทป 2 อันๆละ 300 บาท
540 แฟ้มปกแข็ง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 12 แฟ้มๆละ 45 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุกอ่ สร้าง
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
(8) วัสดุเวชภัณฑ์
(9) วัสดุสนามและการฝึก
(10) วัสดุการศึกษา
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(13) วัสดุอาหาร

งบประมาณ
ปี 256๕
ปี 256๔
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

20,000

20,000 ค่าเอกสารเผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรม

50,000

50,000 - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ จานวน 5,000 บาท x 10 ครั้ง

481,200
(14) วัสดุการเกษตร
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50,000 ข้าวโพดหมักสาหรับแพะขุนจานวน 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 มันเส้น จานวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท รวม 30,000 บาท
18,000 กากมันแห้ง จานวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 6 บาท 18,000 บาท
36,000
ข้าวโพดบดแตก จานวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12 บาท รวม 36,000 บาท
3,200 ยูเรีย จานวน 200 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 16 บาท รวม 3,200 บาท
65,000 หญ้าแพงโกล่าแห้ง 500 ฟ่อน ฟ่อนละ 130 บาท รวม 65,000 บาท
30,000 แร่ธาตุกอ้ น 250 ก้อนก้อนละ 120 บาท รวม 30,000 บาท
60,000 ผิวถั่วเหลือง จานวน 6,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท รวม 60,000 บาท
122,500 วัสดุเนื้อแพะ 350 กก กก ละ 350 บาท (ชาแหละจากแพะ 10 ตัว น้าหนักตัวละ
35 กิโลกรัม รวม 350 กิโลกรัม)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 256๕
ปี 256๔
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
1,500 ค่าตาชั่ง 1 ชุด (ขนาด 100 กก)
15,000 ถังอาหารหมัก จานวน 50 ถัง ถังละ 300 บาท (ขนาด 200 ลิตร)
2,500 กระถินแห้งบด 500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๕ บาท รวม ๒,๕๐๐ บาท
2,500 ใบมันสำปะหลังแห้ง ๕๐๐ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๕ บำท รวม ๒,๕๐๐ บำท

(15) วัสดุอื่นๆ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าน้าประปา
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์
2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 ........................................................................
หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มงี บประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

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
สังคมคุณภาพสูง
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
หน่วยดาเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ดร.ศิวพร แพงคา
ตาแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ติดต่อ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 081-5926658
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : จังหวัดนครราชสีมา กาหนดวิสัยทัศน์ ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” และเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จาเป็นที่ภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้ าเกษตรที่สาคัญแต่ยังประสบปัญหา
ในเรื่องสภาพของดิน ขาดแหล่งน้าเพื่อการเกษตรขาดเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าที่ดีและเพียงพอ ผลผลิตต่อไร่ไม่สูงเท่าที่ควร จาเป็นต้องมี
การปรับปรุง และจัดหาปัจจัยการผลิตที่ดี และเพียงพอ โดยใช้การวิจัย และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อย่างทั่วถึง
การทาพืชไร่ เช่น อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดอาหารสัตว์ และนาข้าว ในจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร แต่ใน
ปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตได้น้อย ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า ทาให้เกษตรกรขาดทุน
รายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ ทางภาครัฐทุกภาคส่วนจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนทาอาชีพที่เหมาะสมกั บ
พื้นที่ และเป็นอาชีพที่ใช้น้าในปริมาณน้อย ซึ่งการเลี้ยงแพะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่มีการลงทุนไม่มาก ได้ผลตอบแทนเร็ว และเกษตรกรสามารถ
หาอาหารในท้องถิ่นของตนได้ ประกอบกับการเลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ อย่างยิ่งเนื่องจาก เป็นจังหวัดที่ อย่
ใกล้กับประเทศค่ค้าหลัก อย่างเช่น ลาว และเวียดนาม ที่มีกาลังการซื้อ และบริโภคเนื้อแพะเป็นจานวนมาก ประกอบกับพื้นที่ อุณหภมิ ความชื้น
มีความเหมาะสมสาหรับการเลี้ยงแพะเป็นอย่างมาก และในปัจจุบัน เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามทาสัญญาซื้อ
ขายแพะขุน กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และเวียดนามแล้ว เดือนละ ๕๐๐-๑,๕๐๐ ตัว/เดือน และทางเครือข่ายฯ ได้เล็งเห็นว่า จังหวัด
นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เหมาะสาหรับการเลีย้ งแพะขุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีแหล่งอาหารและพื้นที่สาหรับการเลี้ยงแพะเป็นพื้นที่กว้าง และ
อย่ใกล้กับตลาด ประหยัดค่าขนส่ง และทาให้แพะสญเสียน้าหนักสาหรับการเคลื่อนย้ายน้อยลง การพัฒนาอาหารแพะในระยะแรก เป็นการ
พัฒนาอาหารหมัก เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลน การรักษาคุณภาพของอาหารให้คง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คงที่และได้มาตรฐาน ซึ่งใน
การศึกษาเบื้องต้น พบว่าเกษตรกรให้การยอมรับและต้องการพัฒนา ตั้งแต่ต้นน้า คือการผลิต การเลี้ยง พัฒนาระดับกลางน้า เช่น การจัดการ
ฟาร์ม การผลิตให้ได้เนื้อคุณภาพดี น้านมดิบคุณภาพดี และระดับปลายน้า เช่น การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ตลอดจนการวิจัยพัฒนาด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งหากสามารถวิจัย หรือพัฒนาฟาร์มต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จะสามารถ
กระจายสู่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน และเกษตรกรจะสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ ถึงแม้โครงการวิจัยจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปสินค้าการเกษตร
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : มาก ต้องดาเนินการแก้ไข
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อเพื่อการส่งออกของเกษตรกรผ้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และลดพื้นที่การทาพืชไร่ที่ประสบปัญหาขาดทุน
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพ่อพันธุ์คุณภาพสง สาหรับการปรับปรุงสายพันธุ์แพะเนื้อที่จะขุนเป็นแพะเนื้อคุณภาพสง เพื่อการส่งออกในอนาคต
๔. เพื่อจัดทาการจัดการฟาร์มต้นแบบในการผลิตแพะเนื้อคุณภาพสงเพื่อการส่งออก
๕. เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสัตว์ส่กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรผ้เลีย้ งแพะ
๖. เพื่อพัฒนาการจัดการฟาร์มแพะต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มปลอดโรคและฟาร์มมาตรฐาน และผลิตน้านมดิบที่มีคณ
ุ ภาพ
๗. เพื่อพัฒนาการแปรรปน้านมแพะ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรผ้เลี้ยงแพะ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการเดิม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
ดาเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.........๑............ปี เริม่ ต้นปี.............๒๕๖๔................
สิน้ สุดปี.......๒๕๖๕....................
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น
เครือข่ายเกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา (เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแกะโคราช)
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายเกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา (เครือข่ายผ้เลี้ยงแพะแกะโคราช)
(๓.๒) ผ้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเครือข่ายแพะแกะโคราช เกษตรกรผ้เลี้ยงแพะแกะในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ และใกล้เคียง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
๑. เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบปัญหาภัยแล้งในการทาเกษตร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
๒. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตเนื้อแพะขุนคุณภาพสง เพื่อส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.ได้แพะเนื้อขุนคุณภาพสงเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศ
๔.ได้รปแบบการแปรรปผลิตภัณฑ์เนื้อและน้านมอย่างน้อย ๕ รปแบบ
๕. ได้สตรอาหารสาหรับขุนแพะเนื้อคุณภาพสงและการผลิตแพะนมโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างน้อย ๕ สตร
(๔.๒) ผลผลิต
1. ได้แพะเนื้อคุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ได้รูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและน้านมแพะที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
(๔.๓) ผลลัพธ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระดับครัวเรือน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผลิตแพะเนื้อคุณภาพสูง และน้านมแพะคุณสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เชิงลบ : ไม่มี
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ต.ค.-ธ.ค. ๖๔

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕

๑. การทาฟาร์มแพะขุนคุณภาพสูง และ
แพะนมต้นแบบ (ขยายผล)









๒.ประชุมเกษตรกรต้นแบบ



๓.ดาเนินกิจกรรมในฟาร์มเกษตรกร



















กิจกรรมย่อย

๔.การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและนม
๕.สรุปผลกิจกรรม

ก.ค. - ก.ย. ๖๕

(๖) วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๑,๕๕๑,๖๐๐ บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
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(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามประเมินผล และจัดตั้งเครือข่ายในการทางาน มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ และพบปะแลกเปลี่ยน
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ๑. ยกระดับคุณภาพชีวติ และชุมชนด้วยการแปรรูปมันสาปะหลัง
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
ผลผลิต :การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นอาหารสัตว์ การจัดการฟาร์มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะสู่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,551,600
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
360,000
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
360,000 60,000 บุคคลของรัฐ 2 คนๆละ 600 บาท x 10 ชั่วโมง จานวน 5 รุ่น
300,000 มิใช่บคุ คลของรัฐ 5 คนๆละ 1,200 บาท x 10 ชั่วโมง จานวน 5 รุ่น
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

545,550

185,550.00

ระบุจานวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์เนื้อ 50 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1,000 บาท รวม 50,000 บาท และ วิเคราะห์สูตรอาหารสัตว์ จานวน
54,000 4 สูตรๆ ละ 1000 บาท รวม 4,000 บาท)
100,000 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้านมดิบ 200 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 500 บาท
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์จานวน 50 ตัวอย่างๆ ละ 560 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท และวิเคราะห์
31,550 ผลิตภัณฑ์น้านมแพะ จานวน 5 ตัวอย่างๆละ 710 บาท รวม 3,550บาท)
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๑๔) วัสดุการเกษตร

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
40,000.00
320,000.00

646,050
15,600.00

100,000.00
530,450.00

คาชีแ้ จง
ค่าจัดทาหนังสือคู่มือการเลี้ยงแพะแกะฉบับชาวบ้าน จานวน 80 บาท x500 เล่ม
200,000 1.ค่าอาหาร 100 คน ต่อรุ่น จานวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน วันละ 200 บาท
70,000 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 100 คนต่อรุ่น จานวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
50,000 3. ค่าจ้างเหมาทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 500 ชุด ชุดละ 100 บาท รวม 50,000 บาท
5,000
1,800
2,500
6,300

50,000
175,000
50,000
30,000
30,000
18,000
24,000
18,000
3,200
52,000
19,000
61,250

1) กระดาษ A4 จานวน 10 กล่อง ๆ ละ 500 บาท
3) กระดาษสี A4 80g 10 รีม รีมละ 180 บาท เป็นเงิน 1800 บาท
4) ปากกาลูกลื่น 500 แท่ง แท่งละ 5 บาท เป็นเงิน 2500 บาท
6)สมุดปกอ่อน (1x12) 45 แพ็คๆละ 140 บาท เป็นเงิน 6300 บาท

เวชภั
ระบุจณานวนหน่
ฑ์ 20 ชุวดย/ราคา
x 5000 บาท (ยาถ่ายพยาธิ ยารักษาโรค และไวตมิน) เป็นเงิน 100,000 บาท
1.น้านมดิบสาหรับแปรรูปจานวน 500 ลิตร ลิตรละ 100 บาท
2. เนื้อแพะสาหรับแปรรูป 500 กก. กก. ละ 350 บาท
3. ข้าวโพดหมักสาหรับแพะขุนจานวน 1,000 กระสอบกระสอบละ 50 บาท
4. กากถั่วเหลือง 2,000 กก.กก.ละ 15 บาท
5. มันเส้น จานวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท
6. กากมันแห้ง จานวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 6 บาท
7. ข้าวโพดบดแตก จานวน 2000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 12 บาท
8. กากปาล์ม จานวน 3000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 6 บาท
9. ยูเรีย จานวน 200 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 16 บาท
10. หญ้าแพงโกล่าแห้ง 400 ฟ่อน ฟ่อนละ 130 บาท
11. แร่ธาตุก้อน 200 ก้อนก้อนละ 95 บาท
12. ผิวถั่วเหลือง จานวน 6,125 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลำดับควำมสำคัญ......................................
ชื่อโครงกำร : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเกษตร และอุตสำหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : กำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้ำเกษตรสู่สำกล
กิจกรรมย่อย : พัฒนำและส่งเสริมระบบกำรผลิตถั่วลิสงร่วมกับกำรปลูกมันสำปะหลัง และกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับครัวเรือนภำคกำรเกษตร
วงเงิน 9,500,000 บาท
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ
แผนงำน : ๑. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒนานวัตกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
หน่วยดำเนินกำร : สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
ผู้รับผิดชอบ : ศ.ดร.หนึง เตียอำรุง ตำแหน่ง : คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หมำยเลขโทรศัพท์ 044-224153
สถำนที่ตดิ ต่อ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดนครราชสีมาได้มีการกาหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด โดยการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีแผนงานที่จะนาผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
และอาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใช้กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและชุมชนให้สูงกว่า
เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ยของประเทศ ทั้งนี้พบว่ารายได้ต่อครัวเรือนของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ต่ากว่าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของเกษตรกร ดังนั้นหากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ใช้เทคโนโลยีที่
ปลอดภัยต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ แล้วนามาประยุกต์ใช้กับอาชีพการเกษตรเดิมที่
เกษตรกรในพื้นที่มีความคุ้นเคย จะเป็นแนวทางที่เกษตรกรสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และทาให้มีรายได้ต่อพื้นที่ หรือต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้นที่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยในโครงการนี้เป็นการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตถั่วลิสงร่วมกับการปลูกมัน
สาปะหลัง และการแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนภาคการเกษตร ที่จะนาการผลิตถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร
ทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั่น ใช้น้าน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็น
อย่างดี ทั้งนี้ข้อมูลจากสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พบว่าถั่วลิสงสายพันธุ์นี้ให้ผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 2,400 ตัน/ปี เกษตรกรผู้
ปลูก จานวน 500 ราย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอครบุรี เสิงสาง และหนองบุญมาก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย
เหมาะสาหรับการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์พระราชทาน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติค่อนข้างหวาน กรอบนุ่มกว่าถั่วลิสงทั่วไป ให้
ผลผลิตค่อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 120-150 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12,924
บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 95-110 วัน ให้ผลผลิตเปลือกสดเฉลี่ย 1,295 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 – 25 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนมิถุนายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 30,227 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ย (กาไร) 17,303 บาท/ไร่/รอบการผลิต ทั้งนี้การปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกโดยใช้ระบบน้าหยด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ใน
การส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงควบคู่กับการปลูกมันสาปะหลัง ซึ่งมีพื้นที่ว่างระหว่างแถว หรือระหว่างต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์แล้ว ยังเป็นแนวทางในการลดการใช้แรงงานในการกาจัดวัชพืชในแปลงมันสาปะหลังอีกด้วย โดยการปลูกลิสงสามารถใช้
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมาร่วมในการ
ปลูกเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ในด้านผลผลิต เดิมทีเกษตรกรมักนาผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเป็น ถั่วต้ม
และถั่วคั่ว ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมารับซื้อถึงไร่ ส่วนร้อยละ 30 ส่งจาหน่ายที่
ตลาดสาคัญของจังหวัด ได้แก่ ตลาดดอนแขวน เทิดไท และสุรนคร) ดังนั้นหากสามารถเพิ่มแนวทางการแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้
นวัตกรรมทางด้านอาหารจากถั่วลิสง ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้สู่เกษตรกร หรือชุมชน จะ
สามารถช่วยให้ครัวเรือนของเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม และเป็นการลดความเสี่ยงจากการปลูกมันสาปะหลังเป็นพืชหลักเพียงอย่างเดียว
ที่รายได้อาจมีความผันผวนตามกลไกของตลาด สถานากรณ์โรคระบาด หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลียนแปลงไปในแต่ละปี

หน้า ๔๐๗

(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
การปลูกมันสาปะหลังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากราคาของมันสาปะหลังที่ไม่แน่นอน ซึ่งเกิดจากกลไกของ
ตลาด รวมทั้งการเข้าทาลายของโรคแมลง หรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถทานายได้ ทาให้เกษตรกรที่ปลูกมัน
สาปะหลังเป็นพืชหลักเพียงอย่างเดียวในพื้นที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ดังนั้นโครงการนี้จึงให้ความสาคัญกับการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแซมการปลูก
มันสาปะหลังที่สามารถให้ผลผลิต และมีมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตเหล่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของเกษตรกร และชุมชนต่อไป
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน)
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ในการปลูกมันสาปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และทางจังหวัดได้มีแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีน้า
หยดเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง ซึ่งมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะมีการใช้ระบบน้าหยดเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาของกลไกการตลาด การ
ระบาดของโรคแมลง หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้ในหลายครั้งเกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต
และส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเกษตกรที่มีการปลูกมันสาปะหลังเป็นพืชหลักเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพื่อรองรับความเสี่ยงนี้ โดยการใช้พื้นที่การปลูกมันสาปะหลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเติม พร้อม
ทั้งพัฒนาแนวทางการแปรรูปเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตกรและชุมชนต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงร่วมกับการปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยดโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปถั่วลิสงให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนจากการปลูกถั่วลิสงแซมการปลูกมันสาปะหลัง และจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วลิสง
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
o โครงการเดิม  โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
o ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2566
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บำ้ น เป็นต้น)
อาเภอครบุ
.....................................................................................................................................................................................................
รี และอาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง หรือมันสาปะหลังในระบบน้าหยด และชุมชนในเขตอาเภอครบุรี และอาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้จัดจาหน่ายหรืออุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้ถั่วลิสง ผู้บริโภค
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น 10 %
(๔.๒) ผลผลิต
ระบบการปลูกถั่วลิสงร่วมกับมันสาปะหลังในระบบน้าหยด จานวน 1 ระบบ และวิธีการแปรรูปถั่วลิสงในรูปแบบต่าง ๆ จานวน 10 ผลิตภัณฑ์
รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10,000 บาทต่อไร่ต่อรอบการผลิต

หน้า ๔๐๘

(๔.๓) ผลลัพธ์ :
รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% จากผลผลิตถั่วลิสงที่ปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ว่างของการปลูกมันสาปะหลัง
โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรน้า หรือปุ๋ยเคมีเพิ่มเติม และการยกระดับวัตถุดิบถั่วลิสงโดยการแปรรูปด้วยนวัตกรรมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะทา
ให้เกษตกร หรือวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพปกติ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65

เม.ย.-มิ.ย. 65

1. พัฒนาและส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงแซมการ
ปลูกมันสาปะหลัง ในพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อย
100 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบ

√

√

√

2. พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปถั่วลิสง อย่าง
น้อย 10 ผลิตภัณฑ์ ให้กับพื้นที่เป้าหมาย

√

√

√

3. ประเมินผลรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการในพื้นที่เป้าหมายหลังเสร็จการ
ดาเนินงานพัฒาและส่งเสริม

√

√

√

o

จ้างเหมา

(๖) วิธีกำรดำเนินงำน



ดาเนินการเอง

ก.ค. - ก.ย. 65

√

(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 9,500,000บำท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
o โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
o

มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

o

ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
o ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
o อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
o อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

หน้า ๔๐๙

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
o มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
o มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
o ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
o
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด


บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ


o
o

มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ


o
o

มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

o

ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
o ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
o อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
o ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
- ..................................................................................................................................................................................
จัดทาเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรม หรืออบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
ไม่..................................................................................................................................................................................
มี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๔๑๐

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ๑. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

๒. พัฒนานวัตกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Food Valley)
ผลผลิต : ระบบการปลูกถัว่ ลิสงร่วมกับมันสาปะหลังในระบบนาหยด จานวน 1 ระบบ, วิธกี ารแปรรูปถัว่ ลิสงในรูปแบบต่าง ๆ จานวน 10 ผลิตภัณฑ์ , รายได้ของครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีรายได้ต่อพืนทีเ่ พิม่ ขึนอย่างน้อย 10,000 บาทต่อไร่
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับสินค้าเกษตรสูส่ ากล
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตถั่วลิสงร่วมกับการปลูกมันสาปะหลัง และการแปรรูปเพือ่ เพิม่ รายได้ให้กับครัวเรือนภาคการเกษตร
๑. งบดาเนินงาน
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 จานวน 12 เดือน
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบียประชุมกรรมการ
ระบุจานวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
600,000
ค่าตอบแทนตัวแทนผู้ใหญ่บ้านในพืนที่ 10 พืนที่ ๆ ละ 5,000 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
72,000
ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท จานวน 6 ชั่วโมงต่อครัง จานวน 10 ครัง
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ
360,000
ประมาณเดือนละ 30,000 บาท จานวน 12 เดือน
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
1,000,000
ซ่อมแซมระบบนาหยด ปัม๊ และครุภัณฑ์การเกษตรในพืนที่
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
300,000
ค่าเช้าแปลงทดสอบ
ระบุจานวน/หน่
จานวนวย/ระยะเวลา/อั
100 ไร่ ๆ ละ 3,000
ตราค่าบาท
ใช้จ่าย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
1,500,000
ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลง ค่าจ้างเหมาดูแลแปลงปลูก ค่าจ้างเหมาในการเก็บผลผลิต

หน้า ๔๑๑

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
๔. งบรายจ่ายอื่น
๔.๑ งบบริหารจัดการโครงการ

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

500,000
50,000

ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างเหมาทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จานวน 10 ครัง ๆ ละ 50,000 บาท
ค่ารับรองและพิธกี าร จานวน 10 ครัง ๆ ละ 5,000 บาท

950,000

ไม่เกิน 10% ของงบประมาณทังหมด

หน้า ๔๑๒

แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐานโครงการของจังหวัด /กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Vlley
กิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละอาหารปลอดภัย
วงเงิน ..2,010,310..
กิจกรรมย่อย : เพิม่ ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียจ์ งั หวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน Food Vlley
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกังสดาล สวัสดิ์ชยั

ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดนครราชสี
สถานที
มา่ติดต่อ สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒

(๑) หลักการและเหตุผล
จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามแนวคิด “เกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถคี นโคราช”
คือ พันธุ์ดี ดินดี น้าดี การจัดการดี และคนดี เพือ่ ยกระดับมาตรฐานโดยการจัดทามาตรฐานเกษตรอินทรียข์ ั้นพืน้ ฐานจังหวัดนครราชสีมา
(Korat Organic Standard : KOS) เป็นการพัฒนาระบบการผลิตตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ผ่านกระบวนการทางาน
ของศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน (ศจช.) และศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน (ศดปช.) เป็นการสร้างอาชีพ ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรียใ์ ห้เข้มแข้ง
ลดต้นทุนการผลิตมีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น มีความมัน่ คง
ในอาชีพการเกษตร สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสาคัญ เอาใจใส่ต่อความปลอดภัยของสุขภาพและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การปรับเปลี่ยนการผลิต
เพือ่ ให้ได้อาหารทีป่ ลอดภัยทัง้ ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการเกษตรวิถใี หม่ (New Normal) ทีต่ ้องเร่งดาเนินการส่งเสริม
โดยยึดหลักเกษตรอินทรียท์ ผี่ ลิตด้วยหลักธรรมชาติ ลดต้นทุนการผลิต โดยการลด ละ การใช้สารเคมี เคมีทางเกษตรทุกชนิด
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมากทีส่ ุด
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สินค้าเกษตรได้รับการับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ นั้ พื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard : KOS)

2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการศัตรูพชื ของชุมชน ให้สามารถลด ละ การใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพชื
3. เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการดินปุย๋ ของชุมชน ลดต้นทุนโดยการผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้เองได้
4. เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลผลิตของเกษตรกร สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผู้บริโภค ตลาดชุมชน และห้างสรรพสินค้า
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
R พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.......1...........ปี เริ่มต้นปี......2564.....
สิ้นสุดปี.......2565..........
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพนื้ ทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น )
เกษตรกรในพืน้ ที่ 32 อาเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จานวน 32 อาเภอๆ ละ 30 คน รวมทัง้ สิ้น 960 คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และบุคคลทัว่ ไป

หน้า ๔๑๓

บาท

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ดั
1. เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรียแ์ ละมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จานวรน 960 ราย
2. เกษตรกรผ่านการประเมินเกษตรอินทรียข์ ั้นพืน้ ฐาน (KOS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(๔.๒) ผลผลิต
1. เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรียแ์ ละมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ผ่านการประเมินเกษตรอินทรียข์ ั้นพืน้ ฐาน จังหวัดนครราชสีมา 200 ราย (Korat Organic Standard : KOS)
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
1. เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการขอรับรองมาตรฐาน
2. เกษตรกรมีการลดการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี
เชิงลบ : ไม่มี……………………………………………………....
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
P
2. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
P
3. ตรวจประเมินแปลง
P
P
4. ประชุมสรุปการตรวจประเมินแปลง
P
5. จัดแสดงผลผลิตเกษตรอินทรียข์ ั้นพืน้ ฐาน (KOS)
P
6. การติดตามประเมินผล
P
P
P

(๖) วิธกี ารดาเนินงาน

R ดาเนินการเอง

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน



จ้างเหมา

2,010,310 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า ๔๑๔

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ................................................................................
มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ R
ทัง้ หมด
๏ เครื่องมือดาเนินการ





มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ





มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

บางส่วน

ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๔๑๕

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรู ปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสากหรรมสู่การพัฒนาทีย่ ่งั ยืน Food Vlley )
ผลผลิต :
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Vlley
กิจกรรมหลัก : การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละอาหารปลอดภัย
กิจกรรมย่อย : โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียจ์ งั หวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2,010,310
205,200
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
90,000
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)
115,200
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
870,750
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
180,000
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึ กอบรม

200,000
115,200
375,550

(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม

หน้า ๔๑๖

คาชีแ้ จง

คณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 1,000 บาท ประชุมทัง้ หมด 6 ครัง้

วิทยากร 32 คน จานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

สาหรับเจ้าหน้าทีต่ รวจประเมินแปลง อาเภอละ 5,000 บาท จานวน 32 อาเภอ
และค่าติดตามประเมินผลระดับจังหวัด 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจังานแสดงผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย ์ จานวน 1 ครัง้
- ค่าจ้างเหมาทาเอกสารประกอบการการฝึ กอบรม จานวน 960 ชุดๆ ละ 120 บาท
- ค่าอาหหารและค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ประชุมชีแ้ จงเจ้าหน้าที่ 40 คน,
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินแปลง 6 ครัง้ , ฝึ กอบรมเกษตรกร 960 คน จานวน 2 ครัง้
ค่าอาหารมือ้ ละ 120 บาท ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ มือ้ ละ 35 บาท

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึ ก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

ปี ๒๕๖๕
934,360
15,000

919,360

(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน้า ๔๑๗

- ค่าวัสดุสานักงานทีใ่ ช้ในการฝึ กอบรม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกาไวท์บอร์ด
กระดาษฟาง

วัสดุใช้สารวจแปลงและผลิตขยายชีวภัณฑ์ 32 อาเภอ ๆ ละ 15,230 บาท
และวัสดุใช้ในการปรับปรุงดิน 32 อาเภอๆ ละ 13,500 บาท

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
ลำดับควำมสำคัญ..........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : กำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และอำหำรปลอดภัย
กิจกรรมย่อย : โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักปลอดภัย
วงเงิน 402,640 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนำนวัตกรรมกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน : พัฒนำนวัตกรรมกำรเกษตรกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Food Valley)
หน่วยดาเนินการ : สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นำยธนสำร ประทุมวิง
ตาแหน่ง : นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำรพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ ถนนมิตรภำพ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๖๑-๙๔๑-๕๕๒๔
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ :
แผนยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงคมนำคมกำหนดให้จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นเมืองหลักของเส้นทำง
คมนำคมทำงรำง (รถไฟควำมเร็วสูง รถไฟรำงคู่) ทำงถนน (มอเตอร์เวย์) ส่งผลต่อกำรลงทุน กำรค้ำ กำรท่องเที่ยวและ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคต มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดเป็นศูนย์กำรกลำงโครงข่ำยคมนำคมและกำรท่องเที่ยวของ
ภูมิภำค นวัตกรรมกำรเกษตรและอุตสำหกรรม สังคมคุณภำพสูง ในประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓ เรื่องกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒนำ
ภำคกำรเกษตรโดยกำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรปรำบวัชพืช เพื่อเป็นกำรนำไปสู่เกษตรปลอดภัย
ปัจจุบันตลำดและผู้บริโภคมีแนวโน้มกำรบริโภคสินค้ำเกษตรที่มีควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้นโดยเฉพำะ
พืชผัก แต่สมำชิกสหกรณ์มีกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิตที่มำกเกินควำมจำเป็น มีกำรใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง ทำให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภำพเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภั ยในตลำดไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจำกสมำชิกสหกรณ์ขำดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย
และสมำชิกสหกรณ์บำงส่วนมีควำมต้องกำรที่จะผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย แต่สมำชิกสหกรณ์ยังขำดองค์ควำมรู้และ
ทักษะในกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย รวมทั้งขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ผลิต ผู้ค้ำ และผู้บริโภค ทำให้ตลำดสินค้ำ
ปลอดภัยในประเทศมีจำกัด
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ มีบทบำทและภำรกิจในกำรกำกับ ดูแล ส่งเสริมแนะนำสหกรณ์
เพื่อยกระดับศักยภำพของสหกรณ์ เห็นว่ำเพื่อให้เกิดกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัย ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ดังกล่ำว ซึ่งส่งผลต่อสุขภำพของประชำชนผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงได้ดำเนินกำรเกิดแนวคิดในกำรส่งเสริมให้สมำชิก
สหกรณ์ผลิต จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษ เพื่อพัฒนำควำมรู้สมำชิกสหกรณ์ให้สำมำรถ
ผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัย (พืชผัก) จำกสำรเคมี

หน้า ๔๑๘

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กำรปลูกพืชผักมีรอบระยะเวลำกำรผลิตสั้น สมำชิกสหกรณ์สำมำรถปลูกได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีกำรใช้
สำรเคมีและกำจัดศัตรูพืชอย่ำงไม่ถูกต้อง
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เพื่อให้เกษตรกรเกิดองค์ควำมรู้ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย และตระหนักถึงผลกระทบ ที่มีผลต่อ
สุขภำพของประชำชนทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อพัฒนำสมำชิกสหกรณ์ให้สำมำรถผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย และตระหนักถึงผลกระทบ ที่มีผลต่อ
สุขภำพของประชำชนทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
(๒.๒) สถานภาพโครงการ
 โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
สมำชิกสหกรณ์ใน ๑๒ อำเภอ ได้ แก่ โชคชัย ปั กธงชัย ด่ำนขุนทด สู งเนิน หนองบุญมำก บ้ำนเหลื่ อม
ขำมทะเลสอ ขำมสะแกแสง พระทองคำ คง โนนไทย และพิมำย
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : สมำชิกสหกรณ์ จำนวน ๕๐๐ คน ใน ๑๒ อำเภอ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : - สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง
- ผู้บริโภคมีสุขภำพแข็งแรง ไม่มีควำมเสี่ยงเกิดโรคที่เกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรที่
ตกค้ำงสำรเคมี
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
สมำชิกสหกรณ์ ร้อยละ ๑๐ ที่ร่วมโครงกำรสำมำรถเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย
(๔.๒) ผลผลิต
- สมำชิกสหกรณ์ จำนวน ๕๐๐ คน ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย
- สหกรณ์ยกระดับสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและเชื่อมโยงตลำด
(๔.๓) ผลลัพธ์:
- สมาชิกสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปลูกพืชผัก โดยตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพของผู้บริโภค
- สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายพืชผักปลอดภัย
- เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร
หน้า ๔๑๙

(๔.๔) ผลกระทบ:
เชิงบวก : - ประชำชนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้บริโภคพืชผักปลอดภัย มีควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
- สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและเชื่อมโยงตลำด
เชิงลบ : - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรผลิตพืชผักของสมำชิกจำกที่เดิมเคยทำอยู่อำจต้องใช้เวลำ
เพื่อฟื้นฟูสภำพดินให้มีควำมเหมำะสมกับปลูกพืชปลอดภัย และกำรไม่ตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบต่อสุขภำพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
(๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะทำภำยใต้โครงกำรที่เสนอขอ และทำเครื่องหมำย 
ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
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) วิธีการดาเนินงาน

 ดำเนินกำรเอง

 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔๐๒,๖๔๐ บำท
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจำเป็นและเกินศักยภำพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้ว
แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต
ตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
ไม่มี
หน้า ๔๒๐

(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
บุคลำกรมีประสบกำรณ์
 ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์
เครื่องมือดำเนินกำร
 มีควำมพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม
บุคลำกรมีประสบกำรณ์
 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
จัดทำแผนงำนเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำรและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนสหกรณ์
เพื่อแนะนำส่งเสริม หรือปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหำ
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
กำรไม่ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภำพของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

หน้า ๔๒๑

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
402,640
กลุม่ จังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน พัฒนานวัตกรรมการเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละอาหารปลอดภัย
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
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
สมาชิก 500 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 120 บาท
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
120,000
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
อาหารเทีย่ ง 500 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 120 บาท
- อาหารกลางวัน
120,000
อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ 500 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
70,000
น้ามันเชือ้ เพลิง 13 แห่ง ๆ ละ 1,000 บาท (เหมาจ่าย)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงผู้ปฏิบัติงาน
13,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 500 คน ๆ ละ 100 บาท
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
50,000
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ......
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลัก : พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่น ๆ
วงเงิน 8,777,720 บาท
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนานวัตกรรมการลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Food Valley
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกังสดาล สวัสดิ์ชยั ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ติดต่อ สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสี
หมายเลขโทรศั
มา
พท์ ๐๘๖-๕๑๔๕๑๑๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดด้านเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่
ภาคการเกษตร ประกอบกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพื้นที่ เช่นข้าวหอมมะลิ
ทุ่งสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อ (โคราช วากิว) ไม้ผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนย์กลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์
ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
สินค้า GI : จะเปรียบเสมือนแบรนด์ชุมชน จะเป็นการยืนยันและรับประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานการผลิต
และแหล่งที่มาได้อย่างแท้จริง แต่พบว่าผู้ผลิตยังขาดการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรโดยมีแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรและผู้มีรายได้น้อย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน การสร้าง
ความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และความต่อเนื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ GI
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ GI
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมากที่สุด
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ GI
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
R ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....1.........ปี เริ่มต้นปี 2564
สิ้นสุดปี 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
พื้นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 12 อาเภอ ( อาเภอโนนสูง โนนไทย ประทาย โนนแดง เมืองยาง ลาทะเมนชัย
คง พิมาย ชุมพวง ห้วยแถลง จักราช และ เฉลิมพระเกียรติ)
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ และผู้ประกอบการ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 3200 ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ศพก./แปลงใหญ่ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรร้อยละ 95 ผ่านการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ GI
2. เกษตรกรร้อยละ 85 มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ GI
(๔.๒) ผลผลิต
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ GI
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
๑. เกษตรกรสามารถนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้
๒. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากการแปรรูป
๓. เกิดการสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ GI
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกษตรกรและผู้ผลิตของจังหวัดนครราชสีมาเพื่มศักยภาพในการแข็งขัน
เชิงลบ : ไม่มี……………………………………………………………………………………....
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65เม.ย.-มิ.ย. 65
ก.ค. - ก.ย. 65
P
1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
P
2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
P
3. ศึกษาดูงานการผลิต แปรรูป การตลาด
P
3.ถอดองค์ความรู้จาการพัฒนาศักยภาพ
P
4.ประเมินผลการดาเนินโครงการ
(๖) วิธีการดาเนินงาน



R ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 11,805,560 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
R
ทั้งหมด

 บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

R



มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R



มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเป็นที่สนใจของผู้บริโภค
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๔๒๕

 ไม่มีประสบการณ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖4
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
อุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Food Valley
ผลผลิต :
กิจกรรมหลัก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Vlley
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิภณ
ั ฑ์GI
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

ปี ๒๕๖5

คาชี้แจง

8,777,720

8,777,720
460,800

(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

460,800
153,600 - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรไม่ใช่ภาครัฐ 32 รุ่นๆ ละ จานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท จานวน 32
307,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร (ดูงาน) จานวน 4 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆละ 1200 บาท จานวน 32 รุ่น
7,882,920
61,440
30,720 - เบี้ยเลี้ยง จนท.อาเภอ จานวน 64 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท
30,720 - เบี้ยเลี้ยง จนท.จังหวัด จานวน 64 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
หน้า ๔๒๖

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชี้แจง

1,932,800
1,280,000 -ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่เกิน 40 ที่นั่ง จานวน 32 คันๆ ละ 1 รุ่น ละ 2 วันๆ ละ 20,000 บาท
640,000 - จ้างเหมาจัดทาคู่มือ เอกสารประกอบการฝึกอบรม 2560 เล่ม
12,800 - จ้างเหมาจัดทาแบบประเมินความรู้ ก่อน - หลัง 2560 คน (จานวน 5120 ชุด )

(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

- ค่าอาหารกลางประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ จานวน 44 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการ จานวน 44 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางสาหรับเกษตรกร จานวน 2560 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท (อบรมในพื้นที่)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเกษตรกร จานวน 2560 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (อบรมใน
- ค่าอาหารสาหรับเกษตรกร (นอกที่พัก) จานวน 2688 คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 150 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเกษตรกร จานวน 2688 คน ๆ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารสาหรับเกษตรกร (ที่พัก) จานวน 2688 คน ๆ 1 มื้อๆ ละ 300 บาท (ดูงานต่างจังหวัด)
- ค่าที่พักสาหรับเกษตรกร จานวน 2688 คนๆละ 750 บาท จานวน 1 คืน
- ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 3 จุดๆ ละ 32 รุ่นๆ ละ 1000 บาท
- ค่าอาหารกลางสาหรับเกษตรกร จานวน 2560 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 1 มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท ( ถอดบทเรียน )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเกษตรกร จานวน 2560 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (อบรมใน
พื้นที่)

(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

434,000
424,000
384,000 - ค่าวัสดุอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน 2560 คนๆ ละ 150 บาท
20,000 - ค่าวัสดุสานักงานในการดาเนินโครงการฯ

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,000 - ติดตามประสานงานการดาเนินโครงการฯ

(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หน้า ๔๒๗

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5
10,000
10,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน้า ๔๒๘

คาชี้แจง

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

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. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แผนงาน 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food Valley)
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยสนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา
ตาแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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) กาหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๔ ปีที่เป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาต่อยอดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ภาคการเกษตร ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจฐานรากมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตามโครงการไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่
ประชากรท้องถิ่น
ปัจจุบันเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการริเริมการปลูกและทาธุรกิจสมุนไพร แต่ยังไม่มีการเชื่ อมโยง
และพัฒนาเป็นรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งการเชื่อมโยงกลุ่ม เกษตรกรและผู้ประกอบการให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ตั้งแต่ต้น น้า กลางน้า และปลายน้า จะสามารถช่ว ยส่งเสริม และกระตุ้น ให้เ กิด ความร่ว มมือ กัน ระหว่า งผู้ป ระกอบการจากฐานล่า งถึง
ระดับ บน ให้เ ป็น คลัส เตอร์ที่เข้มแข็ง มีก ารช่วยเหลือพึ่งพาภายในกลุ่ม คลัสเตอร์ของตนเอง ในการพัฒนาจะเน้น การนาเทคโนโลยีแ ละ
นวัต กรรมมาเป็น หลัก การในการปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนห่ว งโซ่มูล ค่า เพื่อ ให้เกิด การพัฒ นาศัก ยภาพของกลุ่มผู้ป ระกอบการ
สามารถดาเนิน ธุรกิจ และแข่งขัน ได้ทั้ งในระดับ ประเทศและต่า งประเทศได้ เพื่อ ให้จังหวัดนครราชสีม าเป็น หนึ่งในเมือ งที่นาร่อ งในการ
ขับเคลื่อนสมุนไพร (Herbal City) ของประเทศไทยตามแผนแม่บทชาติฯ
โครงการนี้จึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดนครราชสีมา จะสามารถช่วยผลักดัน ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน และประเทศไทยมีขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

หน้า ๔๒๙

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพรโคราช ตั้งแต่ ก ารปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนห่ว งโซ่มูล ค่า
เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถดาเนินธุรกิจและแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างปร ะเทศได้ เพื่อให้
จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในเมืองที่นาร่องในการขับเคลื่อนสมุนไพร (Herbal City) ของประเทศไทยตามแผนแม่บทชาติฯ
ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมากที่สุด
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรโคราช
๒. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร
๔. เพื่อแปรรูปสมุนไพร และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า
๕. เพื่อประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1
ปี เริ่มต้นปี ..๑ ต.ค ๖4. สิ้นสุดปี .....๓๐ ก.ย ๖5...
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล 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
๑. การพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรโคราช
๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร
๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร
๕. พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า
๕. ประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช

ปี ๒๕๖๕
๑
๓๐
๑๐
๑๕
๒
๑

(๔.๒) ผลผลิต
๑. เครือข่ายสมุนไพรโคราช จานวน ๑ เครือข่าย
๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน ๓๐ ราย
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร จานวน ๑๐ ราย
๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร จานวน ๑๐ ราย
๕. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า จานวน ๒ ผลิตภัณฑ์
๖. ห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช จานวน ๑ ชิ้นงาน
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(๔.๓) ผลลัพธ์
๑. เครือข่ายสมุนไพรโคราช
๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร
๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร
๕. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า
๖. รายงานห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช
(๔.๔) ผลกระทบ :
เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสมุนไพรโคราช ตั้งแต่ ก ารปลูก แปรรูป การตลาด ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้เ กิด การพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม ผู้ประกอบการ สามารถดาเนิน ธุรกิจและแข่งขันได้ทั้งในระดับ ประเทศและต่างประเทศได้ เพื่อให้จังหวัด นครราชสีม า
เป็นหนึ่งในเมืองที่นาร่องในการขับเคลื่อนสมุนไพร (Herbal City) ของประเทศไทยตามแผนแม่บทชาติฯ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
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. อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพของเกษตรกร


ผู้ประกอบการสมุนไพร
๔. อบรมแปรรูปสมุนไพร


๕. พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า


๖. ประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช




(๖) วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงิน
๕,๕๐๐,๐๐๐
บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึก ษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
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(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา

ไม่มีประสบการณ์

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : มีการพัฒนาต่อด้านเครือข่าย
และช่องทางการตลาด การยกระดับมาตรฐานการปลูกสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : 1. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินค้าปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Food Valley)
ชือ่ โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอืน่ ๆ
กิจกรรมย่อย : พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมย่อยที่ 1การพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรโคราช
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
42,000
84,000
84,000
6,400
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
18,000
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
31,200
26,000
20,000
100,000
189,700
20,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
60,000
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
40,000
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3,000
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
10,000
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 1
734,300

คาชีแ้ จง

(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(3) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 1 ครั้ง x 10 คน
ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 100 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จานวน 2 ครั้ง
(๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๕ คัน x 2 วัน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x ๑๓๐ คน x 2 วัน
(3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๑๓๐ คน x 4 มือ้
(4) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ๒0,000 x 1 ครั้ง
(5) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 10 คน x 2 ครั้ง
(7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คูม่ ือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๙๔๘๕๐ x 2 ครั้ง
(8) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 10000 บาท x 2 คน
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุสานักงาน ๓0,000 บาท X 2 ครั้ง
(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ๒0,000 บาท x 2 ครั้ง
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 6 ป้าย
(3) ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 5000 x 2 ครั้ง
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์
(5) วัสดุทางการเกษตร
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 2
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ประกอบการสมุนไพร

63,000
100,800
126,000
9,600
16,200
13,200
16,500
20,000
100,000
189,700
100,000
72,000
150,000
30,000
30,000
20,000
1,000
10,000
195,500
1,263,500

คาชีแ้ จง

(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 3 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 3วัน x 1 ครั้ง x 4 คน
(3) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากร เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 3 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 3 วัน x 1 ครั้ง x 10 คน
ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จานวน 1 ครั้ง
(๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คัน x 3 วัน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x ๕5 คน x 3 วัน
(3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 6 มือ้
(4) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ๒0,000
(5) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 10 คน
(7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คูม่ ือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00
(8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 บาท 5 แปลง
(9) ค่าใช้จ่ายในดูแลแปลงปลงพืชสมุนไพร เช่น รดน้า ใส่ปยุ๋ กาจัดวัชพืช 12,000 บาท x 6 เดือน
(10) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สรรพคุณของสมุนไพร 1๕0000
(11) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 15000 บาท x 2 คน
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุสานักงาน ๓0,000 บาท X 1 ครั้ง
(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ๒0,000 บาท x 1 ครั้ง
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย
(4) ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 5000 x 2 ครั้ง
(5) วัสดุทางการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุย๋ ยากาจัดศัตรูพชื จอบ เสียม อืน่ ๆ

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

หน้า ๔๓๔

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์
(5) วัสดุทางการเกษตร
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 3
กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมแปรรูปสมุนไพร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
42,000
67,200
84,000
6,400
10,800
13,200
11,000
20,000
50,000
189,700
100,000
72,000
100,000
30,000
30,000
20,000
1,000
10,000
195,500
1,052,800

21,000
33,600
42,000

คาชีแ้ จง
(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 4 คน
(3) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 10 คน
ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จานวน 1 ครั้ง
(๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คันx 2 วัน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x ๕5 คนx 2 วัน
(3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 4 มือ้
(4) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ๒0,000
(5) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท 5 คน
(7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คูม่ ือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00
(8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 บาท 5 แปลง
(9) ค่าใช้จ่ายในดูแลแปลงปลงพืชสมุนไพร เช่น รดน้า ใส่ปยุ๋ กาจัดวัชพืช 12,000 บาท x 6 เดือน
(10) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์สรรพคุณของสมุนไพร 100000
(11) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 1๕000 บาท x 2 คน
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุสานักงาน ๓0,000 บาท X 1 ครั้ง
(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ๒0,000 บาท x 1 ครั้ง
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย
(4) ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 5000 x 2 ครั้ง
(5) วัสดุทางการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุย๋ ยากาจัดศัตรูพชื จอบ เสียม อืน่ ๆ

(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 1 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 1 วัน x 1 ครั้ง x 4 คน
(3) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 1 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน

หน้า ๔๓๕

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 4
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
3,200
5,400
6,600
5,500
20,000
50,000
189,700
150,000
24,000
30,000
30,000
20,000
1,000
10,000
642,000

42,000
67,200
84,000
6,400
10,800
13,200
11,000

คาชีแ้ จง
(4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 1 วัน x 10 คน
ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จานวน 1 ครั้ง
(๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คัน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x ๕5 คน
(3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 2 มือ้
(4) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ๒0,000
(5) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 5 คน
(7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คูม่ ือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00
(8) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ๑๕๐๐๐๐
(9) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 1๒000 บาท x 2 คน
(10) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 1๕000 บาท x 2 คน
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุสานักงาน ๓0,000 บาท X 1 ครั้ง
(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ๒0,000 บาท x 1 ครั้ง
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย
(3) ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 5000 x 2 ครั้ง

(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 4 คน
(3) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากร(มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 10 คน
ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จานวน 1 ครั้ง
(๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คัน x 2 วัน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x ๕5 คนx 2 วัน
(3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 4 มือ้

หน้า ๔๓๖

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 5
กิจกรรมย่อยที่ 6ประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพรโคราช
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
20,000
50,000
189,700
150,000
20,000

30,000
20,000
1,000
10,000
725,300

42,000
67,200
84,000
3,200
10,800
13,200
11,000
20,000
50,000
189,700
30,000
500,000

คาชีแ้ จง
(4) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ๒0,000
(5) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 5 คน
(7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คูม่ ือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00
(8) ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ๑๕0000
(9) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 10000 บาท x 2 คน
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุสานักงาน ๓0,000 บาท X 1 ครั้ง
(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ๒0,000 บาท x 1 ครั้ง
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย
(3) ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 5000 x 2 ครั้ง

(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 4 คน
(3) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากร(มิใช่บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ 12๐๐ บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง x 5 คน
(4) ค่าตอบแทนนักศึกษาจ้างงาน 320 บาท x 2 วัน x 10 คน
ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน จานวน 1 ครั้ง
(๑) ค่าพาหนะ 1800 บาท x ๓ คันx 2 วัน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x ๕5 คนx 2 วัน
(3) ค่าอาหารว่าง 50 บาท x ๕5 คน x 4 มือ้
(4) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ในการอบรมและตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ๒0,000
(5) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วยวิทยากร ๑๐,000 บาท x 5 คน
(7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ คูม่ ือ และเอกสารประกอบการจัดอบรม ๑๘๙๗00
(8) ค่าจ้างเหมาติดต่อประสานงาน 1๕000 บาท x 2 คน
(๙) ค่าจ้างเหมาการวิเคราะห์ และประเมินห่วงโซ่มูลค่าของสมุนไพร

หน้า ๔๓๗

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 6
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 1+2+3+4+5+6

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
30,000
20,000
1,000
10,000
1,082,100
5,500,000

คาชีแ้ จง
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุสานักงาน ๓0,000 บาท X 1 ครั้ง
(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ๒0,000 บาท x 1 ครั้ง
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไวนิลโปร่งแสง 500 บาท × 2 ป้าย
(3) ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 5000 x 2 ครั้ง

หน้า ๔๓๘

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอาหารปลอดภัย (Food Valley)
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอาหาร และอื่น ๆ
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การแปรรูป การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา
วงเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน การวิจัย / พัฒนา และการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตร / มีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาสถาบันเกษตรกร
ภาคการเกษตร : เป็นเลิศด้าน/เข้มแข็ง (ฟื้นฟูทรัพยากร)/ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร/พัฒนาการเป็น Bio-base
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มปรับสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน พัฒนาความรู้และทักษะเกษตรกร เครื่องมือเครื่องจักร
โครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการสร้างนวัตกรรมและทา Zoning เพื่อเพิ่ม productivity
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และ
เสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สเู่ กษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรทีส่ ามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ตาแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ครบวงจรตามแนวพระราชดาริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 085-7695754
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
จังหวัดนครราชสีมาได้มีการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา มา
อย่างต่อเนื่อง ตามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองเกษตรกรรม
ยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานที่
สูงขึ้นจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เป็นเป้าหมายที่สาคัญของห่วงโซ่การพัฒนากลางทาง
และปลายทาง ผลลัพธ์การดาเนินงานจะช่วยรักษาความสมดุลของพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่สาคัญ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตผลเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเป็น จังหวัด
ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์ ๔.๐ ส่งเสริมให้เกิด Bio-hotels Bio-restaurants Organic storesหรือ Organic outlets และระบบ
Community Supported Agriculture (CSA) เพื่อให้เกิดเครือข่ายการผลิต การตลาดที่เข้มแข็ง สนับสนุนทั้งตลาดในท้องถิ่น ตลาดในประเทศ
และตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างครบวงจรมีแนวทางการพัฒนามุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตร การพัฒนาต่อยอดภาคการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับโครงการสร้างให้ภาค
บริการมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สอดคล้อง
กับภาคการผลิต และการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มารองรับเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและการอานวยความสะดวกทางการค้าสอดรับการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรและภาคเอกชนมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
และกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น โดยภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการสร้าง
บรรยากาศการลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาในระยะ ๔ ปีที่เป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาต่อยอดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : สินค้าภาคการเกษตรยังมีช่องว่างของการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
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ความเร่งด่วน : สถานการณ์ราคาตกต่าของผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด มีเป็นจานวนมาก เกิดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
ประชากรภาคการเกษตร และปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะ ทรัพยากรดิน และน้า จาเป็นต้องเร่งสนับสนุนความ
ร่วมมือในรูปแบบประชารัฐระหว่าง สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดได้
ผู้ประกอบการและภาคเอกชน ในการสร้างเครือข่ายการผลิต การรวบรวม การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และจาหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรประณีตเน้นเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย
อาศัยการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิมของม หาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และจากเครือข่ายต่างๆสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๒. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่การพัฒนาใน
อุตสาหกรรม ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมทั้งในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง
๓. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการน านวั ต กรรมการแปรรู ป ทางการเกษตรเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ ช่ว ยแก้ ปั ญ หาของเกษตรกรในจั งหวั ด
นครราชสีมาให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และเป็นฐานการผลิตแหล่งอาหารที่สาคัญ
๔.เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบมาตรฐานมาตรฐานอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1
ปี เริ่มต้นปี ..๑ ต.ค ๖๔. สิ้นสุดปี .....๓๐ ก.ย ๖๕...
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/ทหาร/บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์,กลุ่มวิ สาหกิจชุมชน, หน่วยงานภาครัฐเช่น สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชน หอการค้า สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา บริษัทประชารัฐใน
พื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ และกลุ่มมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
๑.เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard :
KOS)
๒.เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา
(Korat Organic Standard : KOS)
๓.การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ KOSสู่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตร
อินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา
๔.เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/ทหาร/บุคคลทั่วไปฯลฯได้รับการอบรม
เสริมความรู้และปฏิบัติการเพื่อการนาไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อ
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(๔.๒) ผลผลิต
๑.เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา
(Korat Organic Standard : KOS)จานวน ๘๐๐ คน
๒.เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic Standard : KOS) จานวน
๔๐๐ คน
๓. การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยอาศัยการใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ/ทหาร/บุคคลทั่วไปฯลฯ จานวน ๘๐๐ คนได้รับการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติการเพื่อ
การนาไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้
๔.การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์ OSสู่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๓๐ ราย/๓๐
ประเภทสินค้า
(๔.๓) ผลลัพธ์
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสร้างโอกาสในการต่อยอดเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาควิชาการกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภายใต้หลักคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยจะต้องสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การสร้างโอกาสในการขยายผลเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากวัตถุดิบทางการเกษตรอินทรียต์ ่อไป
(๔.๔) ผลกระทบ :
เกิดการยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
๑.เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัด
นครราชสีมา (Korat Organic Standard :
KOS)
๒.เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา
(Korat Organic Standard : KOS)
๓.การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์ OS
สู่ธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์
จังหวัดนครราชสีมา
๔.การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี น วั ต กรรมการ
ผลิ ต การแปรรูป และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ท าง
การเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยอาศัย
กา ร ใช้ องค์ ค วา ม รู้ ด้ า นวิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม นวัตกรรมแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า ว ผลงานวิ จั ย ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
เกษตรกร/กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ /ผู้ ป ระกอบการ/
ทหาร/บุคคลทั่วไปฯลฯ

ต.ค.-ธ.ค. 6๔

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 6๕ เม.ย.-มิ.ย. 6๕











ก.ค. - ก.ย. 6๕
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(๖) วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 เครื่องมือดาเนินการ
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

หน้า ๔๔๒

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : การพัฒนาจุดเชือ่ มต่อการผลิต การแปรรูป
การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา

ปี ๒๕๖๓
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๔

คาชีแ้ จง

5,400,000

ผลผลิต : พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กิจกรรมหลัก : การสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : การพัฒนาจุดเชือ่ มต่อการผลิต การแปรรูป การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

5,400,000
604,800

(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

604,800
๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)
268,800 - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ
จานวน 4 คนๆละ 1๔ ชัว่ โมงๆละ 600 บาท จานวน 8 รุน่
๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพือ่
เพิ่มมูลค่า
336,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ
จานวน 4 คนๆละ ๑๔ ชั่วโมงๆละ 600 บาท จานวน 10 รุ่ น
หน้า ๔๔๓

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

ปี ๒๕๖๓
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๔

คาชีแ้ จง

3,677,000

(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,597,000
๑.๒ เกษตรกรทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic
Standard
: KOS)
- ค่าจ้างเหมาพั
ฒนาฐานข้อมูลเกษตรในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พืน้ ฐานจังหวัดนครราชสีมา(Korat
500,000 Organic Standard : KOS) จานวน ๑ ฐานข้อมูล เป็นเงิน 500,000 บาท
๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพือ่
เพิ่มมูลค่า
500,000 - ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพือ่ ศูนย์กลางในการพัฒนาเพือ่ ขอรับรองมาตรฐานที่เกีย่ วข้องกับการผลิต การแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน ๑ ศูนย์เรียนรูๆ้ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์ OSสูธ่ ุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา
400,000 -ค่าจ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย/มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จานวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)
400,000 -ค่าจ้างเหมาพัฒนายกระดับการเชือ่ มต่อกลุม่ เกษตร สูก่ ารค้าเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคธุรกิจ
๑.๒ เกษตรกรทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Organic
Standard : KOS)
400,000 -ค่าจ้างเหมาการสร้างรูปแบบการนานวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตรเป็นเครือ่ งมือสาคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของ
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาให้ มีความเป็ นอยู่ ทีดีขึ้น และเป็ นฐานการผลิตแหล่ งอาหารที่สาคัญ
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๓
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๔

คาชีแ้ จง
๑.๓ การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์ OSสูธ่ ุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา

397,000 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมาตลอดห่วงโซ่
คุณค่า (value chain)
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,080,000
๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)
320,000 - ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 8 รุน่ ๆ ละ 1๐๐ คน ๆ ละ ๒ วันๆละ ๒๐๐ บาท
(อาหารกลางวัน)
๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)
112,000 - ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน ๔ รุน่ ๆ ละ ๒๐๐ คนๆ ละ ๒ วันๆละ 2
มือ้ ๆละ 35 บาท
๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
480,000 - ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 10 รุน่ ๆ ละ 12๐ คน ๆ ละ ๒ วันๆละ ๒๐๐ บาท
(อาหารกลางวัน)
๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
168,000 - ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 10 รุน่ ๆ ละ 12๐ คนๆ ละ ๒ วันๆละ 2
มือ้ ๆละ 35 บาท

(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

1,118,200
329,200
๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)
หน้า ๔๔๕

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๓
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๔

คาชีแ้ จง

96,000 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมสาหรับเกษตรกร จานวน ๘๐๐ ชุดๆ ละ ๑๒๐ บาท
๑.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
233,200

233,200 - ค่าวัสดุสานักงานในการถอดองค์ความรู้ ค่าวัสดุในการจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ดาเนินการ
อบรม
50,000 ปากกาลูกลืน่ 0.5 มม. น้าเงิน (แพ็ค50ด้าม จานวน ๒๕๐ แพ็คๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท)
18,000 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี (แพ็ค 12 ด้าม จานวน ๑๐๐ แพ็คๆ ละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน
๑๘,๐๐๐ บาท)
10,000 อิงค์แท้งค์ T664100 คละ ๔ สี 70cc L100/L200 Epson ชุดละ ๑,๐0๐ บาท จานวน 1๐
ชุด เป็นเงิน 10,๐๐๐ บาท
29,370 ตลับหมึกโทนเนอร์ ดา Brother TN-2280 ตลับละ ๒,๙37 บาท จานวน 1๐ ตลับ เป็นเงิน
29,37๐ บาท
19,580 หมึกอิงค์เจ็ท คละสี HP 680/BK ชุดละ ๑,958 บาท จานวน ๑0 ชุด เป็นเงิน 19,580 บาท
81,000 กระดาษปอนด์ขาว A4/80g (แพ็ค 5 รีม) แพ็คละ ๕๔๐ บาท จานวน ๑๕๐ แพ็ค เป็นเงิน
๘๑,๐๐๐ บาท
6,000 เทปใส แกน 1 นิ้ว18 มม.x20 เมตร แพ็ค8ม้วน แพ็คละ ๒๐๐ บาท จานวน ๓๐ แพ็ค เป็นเงิน
๖,๐๐๐ บาท
5,250 กาวแท่ง 40 กรัม ขาว UHU แท่งละ ๑๐๕ บาท จานวน ๕๐ แท่ง เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท
5,000 กรรไกร 10 นิ้ว อันละ ๑๒๕ บาท จานวน ๔๐ อัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
4,000 MAX เย็บกระดาษ HD – 10D จานวน ๒๐ อันๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
3,500 ลวดเย็บกระดาษ No.10 – 1m (1x24) จานวน ๑๐ กล่องๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐
บาท
1,500 แผ่นรองตัด A4 จานวน ๕ อันๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท

(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หน้า ๔๔๖

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ปี ๒๕๖๓
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๔

คาชีแ้ จง

450,000
๑.๓ การขายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรียK์ OSสูธ่ ุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา
450,000

450,000 - ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์โครงการ
250,000 ต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการส่งเสริมเกษตรกรในพืน้ ที่กลุม่ จังหวัดนครชัยบุรินทร์
จานวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๕๐๐ กล่องๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
200,000 ค่าจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ชุดโครงการการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัด
นครราชสีมาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร

339,000
๑.๑ พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขนั้ พื้นฐาน
จังหวัดนครราชสีมา(Korat Organic Standard : KOS)
339,000

339,000 - ค่าวัสดุเกษตรประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
หน้า ๔๔๗

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๓
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๔

คาชีแ้ จง

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ ไป
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป

-??

๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอื่น
๔.๑ ........................................................................
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลีย่ ทุกรายการ

หน้า ๔๔๘

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
วงเงิน 866,9๐๐ บำท (แปดแสนหกหมื่นหกพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์ ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
สถำนที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 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
ด้านการพัฒ นาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายคือการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่ อน และการเตรี ยมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็น ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทาประโยชน์แก่ครอบครั ว ชุมชน และสังคมให้นาน
ที่สุด จากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชนสามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลได้ให้ความสาคัญใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ จึงได้กาหนดนโยบาย ในการบริหารราชการแผ่นดินด้านสังคม
เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ” และผลักดันให้เกิด การขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจให้มีรายได้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่สร้างเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรี ตลอดจนการเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงการนาพลังความสามารถของผู้สูงอายุเข้ามาเป็นฐานในการดาเนินการและเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และการดาเนินการส่งเสริมให้ชมรม
ผู้สูงอายุดาเนินงานได้อย่างเข้มแข็งมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน และส่วน
ร่วมในการชักชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและมีจานวนเ พิ่ม
มากขึ้นทุกปี

หน้า ๔๔๙

(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :

จานวนประชากร จานวนผู้สูงอายุ
(คน)
(คน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
2,627,879
409,991
พ.ศ. ๒๕๖๐
2,635,310
427,278
พ.ศ. ๒๕๖๑
2,641,715
441,028
(ที่มา : ข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน, ๒๕๖๑)
ปี พ.ศ.

คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๖๐
๑๖.๒๑
๑๖.๖๙

จากข้อมูลสถิติประชากรของจังหวัดนครราชสีมา ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) พบว่า ข้อมูล
ประชากรผู้สูงอายุ มีสัดส่วนในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มของ
จานวนประชากรของผู้สูงอายุที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในรูปแบบการรวมกลุ่ม ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ
จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนภายใต้การดาเนินงานของสาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาจังหวัดนครราชสีมา
จานวน ๒,๖๘๘ ชมรม (ข้อมูลทะเบียนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) และพบปัญหาด้านการบริหารจัดการขอเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้สาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาจังหวัดนครราชสีมา
พบว่า มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุจานวนมาก โดยมีการจัดตั้งทั้งในระดับอาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อดีในการ
เข้าถึงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน แต่หลายๆ ชมรมยังขาดความรู้ความใจในด้านการบริหาร
จัดการชมรม จึงไม่เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สู งอายุ การจัดทาทะเบียน
สมาชิก การจัดทาบัญชีการเงิน การแสวงหาแหล่งทุนเพื่อดาเนินกิจกรรม และขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ลักษณะเครือข่าย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของมูลนิธิ มสผส. ได้ศึกษาถึงกลไกการขับเคลื่อน
ชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ชมรมผู้สูงอายุบริหารจัดการใน
รูปแบบคณะกรรมการ มีการประสานงานกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ร้อยละ 70.2 และมีชมรมผู้สูงอายุไม่ถึง
ครึ่งที่เชื่อมประสานกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ ชมรมผู้สูงอายุใช้กลไกการเชื่อมประสานระหว่าง
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ ในลักษณะเครือข่าย
โดยเครือข่ายภายในประกอบด้วย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ และชมรม
ผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจากัดอันเนื่องมาจากการมีรูปแบบการเชื่อมประสานแบบสั่งการตามสายบังคับบัญชา ซึ่งทาให้กลไก
การเชื่อมประสานไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนนาไปสู่
การเชื่อมประสานเครือข่ายภายนอก ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สถาบัน การศึกษา วัด และสานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งเป็นการเชื่อมประสาน
แนวราบ อาศัยความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ถือเป็น
การหนุนเสริมให้การขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ที่มา : “กลไกการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ
ในการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ”, มูลนิธิ มสผส., ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)
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จากความสาคัญดังกล่าวในข้างต้น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดทา
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพชมรมผู้ สู ง อายุ ร ะดั บ จั ง หวั ด อ าเภอ ต าบล ได้ เ ข้ า ใจถึ ง การบริ ห ารองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วนมาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร

๒.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ
๒.๒ เพื่อให้พัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ
๒.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการใหม่

 โครงการเดิม
๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา

ดาเนินการปกติ

๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร..........๑...........ปี เริ่มต้นปี พ.ศ. ๒564

สิน้ สุดปี พ.ศ. ๒565

๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น)
พื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-แกนนาชมรมผู้สงู อายุ จานวน 32 อาเภอ ๆละ 3 คน รวมเป็น 96 คน
-คณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา จานวน 12 คน
-เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา วิทยากร
จานวน 12 คน
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุเกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
๔.๒) ผลผลิต
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ร้อยละ 80
๔.๓) ผลลัพธ์

4.3.1 คณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
4.3.2 ผู้สงู อายุ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารงานของชมรมผู้สูงอายุ
4.3.3 คณะกรรมการ และผู้สูงอายุ มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สงู อายุ และสามารถจัดทา
แผนการดาเนินงานของชมรมผู้สงู อายุ

หน้า ๔๕๑

(๔.๔) ผลกระทบ :

ส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุดาเนินงานได้อย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ และเกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(ระบุเป็นรายกิจกรรม)

จานวน
หน่วยนับ

วงเงิน
(บาท)

๑. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
๒. การประชุมขับเคลือ่ นการดาเนินงานระดับโซน
๓. การประชุมถอดบทเรียนการดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุจงั หวัด
รวม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒๐ คน
500 คน
120 คน

414,400
217,5๐๐
๒35,0๐๐

ห้วงระยะเวลา
ดาเนินการ (ไตรมาศ)
๑ ๒ ๓ ๔




๗๔๐ คน
866,900

(๖) วิธีกำรดำเนินงำน  ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงกำร จานวน 840,900บาท (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบ
รายจ่ายด้วย) โดยขอถั่วจ่ายทุกรายการ
รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

866,900บาท

งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน

91,800
741,100
34,000

- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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เงินนอกงบประมาณ

(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
/(8.2) แบบรูปราย...
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 เครื่องมือดาเนินการ
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์ มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ าย (๑ ชุด : ๑
กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการขับเคลท่อนเพือ่ พัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ยทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ยทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สงู อายุ
๑. งบดาเนินงาน
866,900
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
600
(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 1ชม.
6,000
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บคุ ลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 5 ชม.
46,800
(3) ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 3 ชมx26 คน.
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าพาหนะเดินทาง (เหมาจ่าย)
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุจดั กิจกรรม
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕)ค่าจ้งทาเอกสาร
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 1
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชุมขับเคลือ่ นการดาเนินงานระดับโซน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 120 คน
(๑) ค่าพาหนะเดินทาง 200 บาท x ๑20 คน x 1 ครั้ง
(2) ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท x ๑20 คน x 5 มือ้
(3) ค่าอาหารว่าง ๕๐ บาท x ๑20 คน x 5 มือ้
(4) ค่าทีพ่ กั 1,200บาท x 60 ห้อง x 2 คืน
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุจดั กิจกรรม 3000 บาท X ๑ ครั้ง
(2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1000 บาท × 1ป้าย
(3) ค่าจ้างทาเอกสาร 75 บาท x 120 เล่ม

24,000
150,000
30,000
144,000
3,000
1,000
9,000
414,400

3,000
6,000
3,600

(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 5 ครั้ง x 1 ชม
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บคุ ลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาทx 5 ครั้ง x 1 ชม.
(3) ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 1 ชมx6 คน.
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุจดั กิจกรรม
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕)ค่าจ้งทาเอกสาร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

100,000
50,000
17,500

ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 100 คน
(๑) ค่าพาหนะ 200 บาท x100 คนx 5 ครั้ง
(2) ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 100 คน x 5 วัน
(3) ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 100 คน x 5 มือ้

16,400
1,000
20,000

ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุจดั กิจกรรม
(2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1000 บาท × 1ป้าย
(3) ค่าจ้างทาเอกสาร 200 บาท x 100 เล่ม

รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 2
217,500
กิจกรรมย่อยที่ 3 การประชุมทอดบทเรียนการดาเนินงานขมรมผู้สงู อายุจงั หวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุจดั กิจกรรม
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕)ค่าจ้งทาเอกสาร
รวมงบประมาณกิจกรรมย่อยที่ 3

1,800
3,600
18,000

(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 3ชม. x 1 คน
(2) ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บคุ ลากรของรัฐ) เท่ากับ ๑,2๐๐ บาท x 3ชม. x 1 คน
(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากรดระบวนการ(บุคลากรของรัฐ) เท่ากับ ๖๐๐ บาท x 3ชม. x 10 คน
ค่าดาเนินการจัดอบรม จานวนผู้เข้าร่วม 120 คน
(๑) ค่าพาหนะ 200 บาท x 120 คน
(2) ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท x 120 คน x 3 มือ้
(3) ค่าอาหารว่าง ๕0 บาท x 120คน x 3 มือ้
(4) ค่าทีพ่ กั 1,200 บาท x 60 ห้อง x 1 คืน
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย
(1) ค่าวัสดุจดั กิจกรรม 3000 บาท X ๑ ครั้ง
(2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1000 บาท × 1ป้าย
(3) ค่าจ้างทาเอกสาร 30 บาท x 120 เล่ม

24,000
90,000
18,000
72,000
3,000
1,000
3,600
235,000

หมายเหตุ ถัวเฉลีย่ ทุกรายการ
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ......
ชือ่ โครงการ : เสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
, กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
วงเงิน 457,780 บาท
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้นาทางสุขภาพยุค New normal
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
หน่วยดาเนินการ :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผูร้ บั ผิดชอบ : …...….........…….
นางผกาทิพย์ สิงห์คา ตาแหน่ง : ……..………..
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถานทีต่ ดิ ต่อ ...........................
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพ063-2236363
ท์ ............
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
จากนโยบายกระทรวงธารณสุขปีงบประมาณ2564 ทีต่ ้องการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและอสม. และต้องการให้ประชาชนสุขภาพดีวถิ ใี หม่
กลุ่มผู้นาทางสุขภาพในชุมชนจึงจาเป็นทีต่ ้องมีการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชนนาไปสู่การบรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุขคือ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 ส่งผลกระทบทีย่ ิ่งใหญ่ต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถรี วมทัง้ แนวปฏิบัติของพฤติกรรมสุขภาพและระบบสุขภาพทัว่ โลกแบบทีเ่ รียกว่า "New normal" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางสุขภาพ เล็งเป็นความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวของผู้นาสุขภาพจึงได้จดั โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาทางสุขภาพยุค New normal ขึ้น เพือ่ ให้ผู้นาทางสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพประชาชนให้เหมาะสมกับวิถใี หม่ (New normal) ให้ดี
ยิ่งขึ้นตอบสนองนโยบายการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพดีวถิ ใี หม่ของกระทรวงสาธารณสุข
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ภาวะสุขภาพประชาชนถือว่าเป็นความจาเป็นเร่งด่วนในการดูแลจากภาครัฐ โดยเฉพาะภาวะสุขภาพในช่วงนีท้ ยี่ งั มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 และการปรับตัวเพือ่ ให้เหมาะสมกับวิถใี หม่ในการดาเนินชีวติ และการดูแลสุขภาพ ผู้นาด้านสุขภาพในชุมชนจึงเป็นกลุ่มบุคคลลทีม่ ีความสาคัญ
ในอันดับต้นๆ ทีต่ ้องได้รบั การพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพตามแนววิถใี หม่ (New normal) เพือ่ ให้สามารถนาความรู้ความ
เข้าใจไปช่วยดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เป็นการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเชิงรุก ลดปัญหาความ
เจ็บป่วยและความต้องการบริการเมือ่ เจ็บป่วยลงได้ เช่น ความแออัดของผู้ป่วยทีต่ ้องการรักษาและลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และการพยาบาล
ลงได้ ส่งผลให้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมลดลงได้เช่นกัน
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื
อ่ พัฒนาศักยภาพผู้นาสุขภาพ
.....................................................................................................................................................................................................
2.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบสุขภาพวิถใี หม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
x โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
x ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....................ปี
เริ่มต้นปี.............................
สิ้นสุดปี...........................
2วัน
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพนื้ ทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น )
.....................................................................................................................................................................................................
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้านหรือผู้นาสุขภาพชุมชนจานวน70คน
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :……………………………………………………………………………………………………………
คณะกรรมการจัดโครงการและวิทยากรจานวน 30 คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพืน้ ทีอ่ .เมืองจ.นครราชสีมา
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ดั
1. หลังการอบรม ผู้นาด้านสุขภาพ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพวิถใี หม่เพิม่ ขึ้น
2. ผู้นาด้านสุขภาพเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ80ของจานวนกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
(๔.๒) ผลผลิต
ผู้นาด้านสุขภาพมีศักยภาพในการดูแลประชาชนในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบเหมาะสมกับยุค New normal
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
ประชาชนได้รบั การดูแลสุขภาพทีด่ ีเหมาะสมกับยุค New normal
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผู้นาด้านสุขภาพได้รู้จกั และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
ประชุ
ม
วางแผนการด
าเนิ
น
งาน
/
1.
2.
ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร
/
3.
ดาเนินโครงการ
/
4.
ประเมินผลโครงการ
/
(๖) วิธกี ารดาเนินงาน
x ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 457,780บาท
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
x โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
x ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ................................................................................
x มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
x ทัง้ หมด
๏ เครื่องมือดาเนินการ

 บางส่วน

x มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม
หน้า ๔๕๗

 ไม่มีประสบการณ์

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

x มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
447,780
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : ………………………………………………………..
โครงการ : เสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผูป้ ่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพผูน้ าทางสุขภาพยุค New normal
๑. งบดาเนินงาน
457,780 เตรียมงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
ดาเนินการ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
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คาชีแ้ จง

- ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน 2ครัง้
จานวน30คน ราคา35บาท/คน = 2x30x35 =2,100 บาท
- ค่าส่งเอกสารทางไปรษณียล์ งทะเบียน เพือ่ ประสานงานประชาสัมพันธ์
จานวน70คน ราคา16บาท/คน = 70x16 =1,120 บาท
- ค่าสารวจสถานทีจ่ ัดงาน
- ค่าเช่าเหมารถ 4,000 บาท
- ค่าเบีย้ เลีย้ ง 240บาทx4คน = 960 บาท
- ค่าเดินทาง 300บาทx4คน = 1,200 บาท
- ค่าทีพ่ ัก 1,600บาท x 50 ห้อง = 80,000 บาท
- ค่าเช่าเหมารถบัส 3 คัน 15,000บาทx3คันx 2วัน = 90,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 4 มือ้ จานวน100คน ราคา50บาท/คน
= 4x100x50 =20,000 บาท
- ค่าอาหารทีโ่ รงแรม 3 มือ้ ราคา 350บาท/มือ้ /คน
= 350บาทx3มือ้ x100คน =105,000 บาท
- ค่าอาหารเช้าวันเดินทาง 1มือ้ 150บาทx100คน = 15,000 บาท
- ค่าวิทยากรกลุม่ 600บาทx14คน x14 ชม. =117,600บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม 10,000 บาท
- ค่าล่วงเวลาของบุคลากร 420บาทx 10คน x 2วัน = 8,400 บาท
- ค่าเบีย้ เลีย้ งคณะกรรมการวันที่ 2 คนละ80บาท x30คน = 2,400บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ : เสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
วงเงิน
1,106,700 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
หน่วยดาเนินการ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผูร้ บั ผิดชอบ : ดร.พรฤดี นิธริ ตั น์
ตาแหน่ง :ผูอ้ านวยการ
สถานทีต่ ดิ ต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
(๑) หลักการและเหตุผล
หมายเลขโทรศัพท์ 0818177957
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็น สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ หมด
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกาลังเผชิญปัญหาประชากรผู้สูงอายุทมี่ ีจานวนเพิม่ สูงขึ้น และผู้สูงอายุไทย
ประมาณ 2ใน3 ประสบปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค และพบว่าผู้สูงอายุ ร้อยละ 2 อยู่ในสภาวะติดเตียงทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทากิจวัตรประจาวัน
ด้วยตนเองจนกลายเป็นบุคคลทีม่ ีภาวะพึง่ พิงในการดารงชีวติ และต้องการการดูแลในระยะยาวจากบุคคล ในครอบครัวและสังคม ในปีพ .ศ. 2567 มีผู้สูงอายุถงึ ร้อยละ 6
ของผู้สูงอายุทตี่ ้องการการดูแลแต่ขาดผู้ดูแลในบ้าน และผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิงระดับสูงแต่ต้องดูแลตนเองหรือไม่มีคนดูแลถึงร้อยละ 13 ปัญหาทีพ่ บคือหน่วยงานต่างๆ
ขาดบุคลากรทาหน้าทีใ่ ห้บริการแก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยทีต่ ้องการดูแลเอาใจใส่ในลักษณะทีแ่ ตกต่างจากประชากรวัยอื่นๆ ดังนัน้ การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ ้านและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีคุณภาพจะทาให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีต่อไป
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย มีผู้สูงอายุรอ้ ยละ 17.12(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2562)
นอกจากนีผ้ ู้สูงอายุ มีปัญหาด้านสุขภาพ เนือ่ งจากเป็นความชรา เซลล์ เนือ้ เยื่ออวัยวะ ต่างๆเสื่อมลงตามธรรมชาติทาให้เกิดการเสื่อม
ของอวัยวะต่างๆ พบว่าประชากร ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีความต้องการ ช่วยเหลือจากญาติพนี่ ้อง หรือคนดูแลคิดเป็นร้อยละ
22.00และมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นทุกปี
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินโครงการนีเ้ นือ่ งจากผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดนครราชสีมามีจานวนมาก และจะต้องได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื
.....................................................................................................................................................................................................
อ่ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
R ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2563
สิ้นสุดปี กันยายน 2564
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพนื้ ทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น )
.....................................................................................................................................................................................................
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน และประชาชนทีท่ าหน้าทีด่ ูแลผู้สูงอายุ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้สูงอายุ

หน้า ๔๖๐

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ดั
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในระดับดี
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดีขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ย มากกว่า 3.51)
(๔.๒) ผลผลิต
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน และประชาชนทีท่ าหน้าทีด่ ูแลผู้สูงอายุ ได้รบั การพัฒนาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสม
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

มี.ค. 64 รุ่น1 พ.ค. 64 รุ่น 2

1. จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้านและ
ประชาชนทีด่ ูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยติดเตียง ในจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 120 คน
โดยการจัดอบรมครั้งละ 10 วัน
จานวน 2 ครั้ง โดยกาหนด
ผู้เข้าร่วมรุ่นละ 65 คน



(๖) วิธกี ารดาเนินงาน
R ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,106,700 บาท

จ้างเหมา

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
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(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ................................................................................
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทัง้ หมด

R

๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
R มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

บางส่วน

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามผู้
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
มี..................................................................................................................................................................................
ผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ เนือ่ งจากระยะเวลาในการฝึกอบรมจานวน 10 วัน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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 ไม่มีประสบการณ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : อบรมผู้ดแู ลผู้สงู อายุและผู้ปว่ ยติดเตียง
๑. งบดาเนินงาน
1,106,700
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม

* ถัวจ่ายทุกรายการ
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คาชีแ้ จง

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร
1.1 วิทยากรบรรยาย (16 ชม.×600บาทx2 รุ่น) = 19,200 บาท
1.2 วิทยากรกลุม่ (16 ชม.×600บาทx 6 กลุม่ x2 รุ่น) = 115,200 บาท
1.3. สอนภาคปฏิบตั เิ หมาจ่าย (600 บาท× 3 วัน × 32 รพ.สต x 2 รุ่น )
=115,200 บาท
2.ค่าสนับสนุนสถานทีท่ ดลองฝึกภาคปฏิบตั ิ
( 65 คน × 1,000 บาท x 2 รุ่น ) = 130,000 บาท
3. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดอบรม (200 บาทx130 คน) = 26,000 บาท
4. ค่ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx130 ใบ) = 195000 บาท
5. ค่าถ่ายเอกสาร (แผ่นละ .05 บาท x 2,000 แผ่น) = 1000 บาท
6. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรม (300 บาทx130เล่ม) = 39,000 บาท
7.ค่าปกและใบประกาศนียบัตร (200 บาทx130 คน) = 26,000 บาท
8.ค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ประชุมกรรมการ/อาจารย์พเี่ ลีย้ ง (420 บาทx20 คนx4วัน)
= 35,200 บาท
9.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดืม่ วิทยากร ผูเ้ ข้ารับการอบรมและผูจ้ ดั การอบรม
อาหารกลางวัน 350 บาท x 5 มือ้ x 80 คน x 2 รุ่น = 280,000 บาท
อาหารว่าง 50 บาท x 10 มือ้ x 80 คน x2 กลุม่ = 80,000 บาท
10. ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายไปสถานที่อบรม (200 บาทx 5 วันx 130 คน) = 130,000 บาท
11. ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายไปสถานทีฝ่ ึกปฏิบัติ ( 100 บาท x 3 วัน x 130 คน) = 39,000 บาท

12. ค่าจ้างเหมารถตู้ รับ-ส่ง วิทยกร (10,000 บาท x 2 รุ่น) = 20,000 บาท
13. ค่าทีพ่ กั วิทยากร (2 ห้อง x 1600 บาท x 2 รุ่น) = 6,400 บาท
12. ค่าการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์โครงการ 20,000 บาท
13.ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มสรุปรายงาน และเผยแพร่พมิ พ์ = 5,000 บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ......
ชือ่ โครงการ : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
วงเงิน 1,670,500 บาท
กิจกรรมย่อย : การอบรมหลักสูตรการช่วยฟืน้ คืนชีวติ และ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) สาหรับประชาชนทั่วไป
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
หน่วยดาเนินการ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : …...….........…….
นายประทุ่ม กงมหา ตาแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์
...081-0511646..
สถานทีต่ ดิ ต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี นครราชสีมา
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด )
จากสถิติพบว่า การเสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดของประเทศไทย ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 31.8 เพิม่ ขึน้ ในปี 2561 เป็นร้อยละ 39.4 (สถิติ
สาธารณสุข ,2561 )การเสียชีวติ อย่างกะทันหันส่วนใหญ่เกิดขึน้ ภายนอกโรงพยาบาล จากสถิติพบว่าในบรรดาผู้หมดสตินอกโรงพยาบาลมีเพียง
20% เท่านั้น ที่ได้รับการช่วยชีวติ โดยคนที่อยูใ่ กล้ๆ ทั้งๆที่หากได้รับการช่วยชีวติ ทันที จะเพิม่ ความสาเร็จของการฟืน้ คืนชีพได้ถงึ 1 เท่าตัว เพือ่ ใช้
ช่วยชีวติ ผู้เจ็บป่วยในเวลาฉุกเฉินเป็นการช่วยฟืน้ คืนชีพด้วยมือเพียงอย่างเดียว ได้รับการกดลงที่หน้าอก เพือ่ ช่วยบีบเลือดที่หวั ใจออกไปเลี้ยงร่างกาย
แล้วทาให้สามารถฟืน้ คืนชีวติ กลับมาได้อย่างปกติการฝึกช่วยฟืน้ คืนชีพ (CPR) สามารถช่วยชีวติ ผู้หมดสติที่เสียชีวติ กะทันหัน โดยเฉพาะผู้ปว่ ย
โรคหัวใจ นอกจากนี้ยงั ช่วยชีวติ ผู้ที่จมน้า ถูกไฟฟ้าดูด ขาดอากาศหายใจ หรือได้รับยาเกินขนาด เป็นการต่อชีวติ ของผู้ปว่ ย เพือ่ รอให้ผู้ปว่ ยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป จึงจาเป็นต้องเรียนรู้และหาวิธกี ารป้องกันเพือ่ ลดความสูญเสียค่าใช้จา่ ยและบุคลากรให้กบั องค์กรที่ได้รับผิดชอบอยูก่ ารฝึก
ช่วยฟืน้ คืนชีพ (CPR) จึงมีความสาคัญที่ประชาชนทั่วไปจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และทาความเข้าใจในหลักการและ
วิธกี าร ตลอดจนการฝึกปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการช่วยฟืน้ คืนชีพได้อย่างถูกวิธี เพือ่ ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือ
สูญเสียชีวติ ร่วมถึงการลดค่าใช้จา่ ยทางด้านการรักษาพยาบาล
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การช่วยฟืน้ คืนชีพเป็นทักษะที่สาคัญที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจกลับมาหายและรอดชีวติ ได้ ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงควรได้เรียนรู้
วิธกี ารช่วยฟืน้ คืนชีพ เพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือบุคคลรอบตัวที่มีภาวะหยุดหายใจได้ แต่ขณะนี้ประชาชนจานวนมากยังไม่ได้เรียนรู้เกีย่ บกับ
การช่วยฟืน้ คืนชีพ
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
มีความเร่งด่วน เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นพบได้มากขึน้ ในยุคปัจจุบนั
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื
.....................................................................................................................................................................................................
อ่ ประชาชนเข้าใจหลักการ วิธกี ารในการช่วยฟืน้ คืนชีวติ และ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
2. เพือ่ สามารถนาความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้อนื่ ในสถานการณ์จริงได้
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
R ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.๑.ปี เริ่มต้นปีเดือน 20 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดปี 30 กัยยาน 2564
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น )
เขตอ.....................................................................................................................................................................................................
าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นาชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
1. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจมีคะแนนความรู้หลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจผ่านเกณฑ์การทดสอบการปฏิบตั ิการช่วยฟืน้ คืนชีวติ และ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ70
(๔.๒) ผลผลิต
1. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจจานวน 600 คน เขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ผ่านหลักสูตรการช่วยฟืน้ คืนชีวติ และ
การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) สาหรับประชาชนทั่วไป
2. ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจนาความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้อนื่ ในสถานการณ์จริง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : 1. ผู้ปว่ ยที่มีภาวะหัวใจหยุเต้นได้รับการช่วยเหลือทันเวลา
2. อัตราการตายจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ณ จุดเกิดเหตุ ลดลง
เชิงลบ : ………………………………………………………………………………………………....
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จงั หวัด /กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1.การอบรมหลักสูตรการช่วยฟืน้ คืนชีวติ และ การใช้เครืรุ่อ่นงช็ที่อ1-2
กไฟฟ้าหัรุว่นใจอั
ที่ ต3-5
โนมัติ (AED)
รุ่นที่ 5-8
สาหรับประชาชนทั
รุ่นที่ 9-10
่วไป รุ่นที่ 1-2
หัวข้อในการอบรม 1 วัน
1. ความรู้เรื่อง ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
2. การประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
3. การช่วยเหลือผู้ปว่ ยการอุดกัน้ ทางเดินหายใจจากสิ่งแปลกปลอม (foreign body airway obstruction; FBAO)
4. การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
5. การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
6. ฝึกปฏิบตั ิการช่วยฟืน้ คืนชีวติ และ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
กิจกรรมย่อย

 จ้างเหมา

(๖) วิธีการดาเนินงาน
R ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,670,500 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย )
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
√ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หน้า ๔๖๕

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ที่ดาเนินโครงการ
R ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ที่ดาเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตั ิงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ................................................................................
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
R
ทั้งหมด

 บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ


R


มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R



มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
คาชี้แจง
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : การอบรมหลักสูตรการช่วยฟืน้ คืนชีวิต และ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) สาหรับประชาชนทั่วไป
๑. งบดาเนินงาน
1,670,500.00
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
420 บาท x 10 วัน x 3 คน
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
600 บาทX 7 ชั่วโมง x 13 คนx 10 รุ่น เป็นเงิน 546,000 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
300 บาท x 600 คน เป็นเงิน 180,000 บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ค่าเช่าห้องประชุมโรงแรม 5,000 บาท x 10 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
ค่าอาหาร 350 บาทX 73 คน X 10 ครั้ง เป็นเงิน 255,500 บาท
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 2 มื้อ x 73 คน x 10 ครั้ง เป็นเงิน 73,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
กระเป๋า 300 บาทX 600 คน เป็นเงิน 180,000 บาท
(๑) วัสดุสานักงาน
เอกสาร 100 บาทx 600 คน เป็นเงิน 60,000 บาท
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชี้แจง

ระบุจานวนหน่วย/ราคา
1. หุน่ สาธิตปัม่ หัวใจ ช่วยหายใจพร้อมประเมินผลด้วยมอนิเตอร์
ตัวละ 18,000 บาท Xจานวน 6 ตัว เป็นเงิน 108,000 บาท
2. เครื่องสาธติการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ตัวละ 12,000 บาทXจานวน 6 ตัว เป็นเงิน 72,000 บาท

ค่าการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 20,000 บาท

หน้า ๔๖๘

( ๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ..........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรดูแลสุขภำพ กำรรักษำผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : โครงกำรมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจังหวัดนครรำชสีมำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอย่ำงมีคุณภำพ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน(กลยุทธ์) : ส่งเสริมและพัฒนำบริกำรภำครัฐด้ำนอื่นๆ
หน่วยดาเนินการ : สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ
: นำยพศวีร์ สมใจ ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ติดต่อ
: สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ ถนนวัชรสฤษดิ์ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
โรคพิษสุนัขบ้ำเป็นโรคติดต่อจำกสัตว์สู่คน (zoonosis) ซึ่งส่งผลอันตรำยต่อคนถึงชีวิต เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอำกำรของ
โรคพิษสุนัขบ้ำแล้วไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ รัฐบำลไทยให้ควำมสำคั ญกับโรคพิษสุนัขบ้ำเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจำกโรคนี้อีกต่อไป ตำม
แผนยุทธศำสตร์โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนั ขบ้ำตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้ำหมดไปจำกประเทศไทย
รัฐบำลได้น้อมรับใส่เกล้ำฯ สนองพระปณิธำนโดย ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ได้มีกำรจัดทำเป็นแผนยุทธศำสตร์กำรดำเนิน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปจำก
ประเทศไทยภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมี เป้ ำประสงค์ที่ จ ะไม่ให้คนและสั ตว์ เสี ยชี วิ ตด้ วยโรคพิ ษสุ นั ขบ้ ำอีกตลอดไป ดั งนั้ น จึ ง
เห็นสมควรให้ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำได้มีอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จำกฐำนข้ อ มู ล ของส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ ณ วั น ที่ ๒๐ กั น ยำยน ๒๕๖๓ จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ
มีสุนัขจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๖,๔๕๔ ตัว (เป็นสุนัขมีเจ้ำของ ๓๙๒,๔๘๗ ตัว และสุนัขไม่มีเจ้ำของ ๔๓,๙๖๗ ตัว) มีแมวจำนวนทั้งสิ้น
๑๖๐,๙๘๕ ตัว (เป็นแมวมีเจ้ำของ ๑๓๗,๔๙๓ ตัว และแมวไม่มีเจ้ำของ ๒๓,๔๙๒ ตัว) และในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบคนติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำและเสียชีวิต ๑ รำย ในพื้นที่อำเภอเสิงสำง จัง หวัดนครรำชสีมำ ต่อมำปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครรำชสีมำพบโรคพิษ
สุนัขบ้ำในสัตว์ จำนวน ๘ ตัวอย่ำง ของพื้นที่ ๗ ตำบล ใน ๔ อำเภอ และตั้งแต่เดือนมกรำคม - กันยำยน ๒๕๖๓ พบโรคพิษสุนัขบ้ำ
ในสัตว์ จำนวน ๑ ตัวอย่ำง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพบโรคพิษสุนัขบ้ำ จำนวน ๙๔ ตัวอย่ำง
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำได้ดำเนิน กิจกรรมของโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
เพื่อสนองพระปณิธำน ฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสนับสนุนกำรสร้ำงพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้น
กำรสร้ำงกำรรับรู้เชิงรุก ตำมนโยบำยของกรมปศุสัตว์และนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงสุนัข
และแมวอย่ำงถูกต้องไม่ปล่อยให้สร้ำงปัญหำให้กับสังคม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหำเหตุรำคำญ เหตุร้องเรียน เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชนอย่ำงยั่งยืน รณรงค์ควบคุมประชำกรสุนัขและแมวโดยกำรผ่ำตัดทำหมัน ลดจำนวน
ประชำกรสัตว์ตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้ำไม่ให้ก่ออันตรำยสู่ คน แต่สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดฯ ยังขำดวัสดุอุปกรณ์และวัสดุเวชภัณฑ์
ในกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก และประชำชนบำงส่วนยังขำดกำรรับรู้ถึงภั ยอันตรำยของโรคพิษสุนัขบ้ำดังกล่ำว
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จึงเห็นควรให้ดำเนินโครงกำรมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจังหวัดนครรำชสีมำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ขึ้น
ความเร่งด่วน : มีควำมจำเป็นเร่งด่วนมำก เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรตำมพระปณิธำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรสร้ำง
กำรรับรู้ให้ประชำชนชนทั่วไปตระหนักถึงภัยอันตรำย อันจะสำมำรถตัดวงจรกำรแพร่ระบำดและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำได้ หำกไม่รีบ
ดำเนินกำรจะทำให้กำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำเกิดขึ้นอย่ำงรุนแรง ส่งผลเสียต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนเป็นอย่ำงยิ่ง
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน
วรขัตติยรำชนำรี ที่พระองค์ทรงมีพระปณิธำนจะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปจำกประเทศไทย
๒.๑.๒ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ประชำสัมพันธ์ และกระตุ้นขับเคลื่อนกำรดำเนินโครงกำรตำมพระปณิธำนฯ อย่ำงต่อเนื่อง
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
 กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจพื้นฐำนเพื่อยกระดับรำยได้พัฒนำกำรค้ำกำรท่องเที่ยวและบริกำรของจังหวัด
 กำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ภำพชี วิ ต สร้ ำ งควำมมั่ น คงของประชำชน ตลอดจนกำรบ ำรุ ง ศำสนำ และส่ ง เสริ ม
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
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ....๓....เดือน เริ่มต้น มกรำคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด มีนำคม ๒๕๖๕ .
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เจ้ำของสัตว์เลี้ยงสุนัข-แมว และประชำชนทั่วไป
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบกำร เจ้ำของธุรกิจด้ำนสัตว์เลี้ยง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
หน่วย ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด
แผน
แผน
แผน
แผน
นับ
- จัด งำนมหกรรมควบคุมป้ องกัน โรคพิษ สุนั ขบ้ ำ ครั้ง
๑
เทิดพระเกียรติฯ ระยะเวลำ ๓ วัน
- จำนวนสุนัข-แมวได้รับกำรดูแลสุขภำพ
ตัว
๓,๐๐๐
-
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(๔.๒) ผลลัพธ์ :
- ผู้เลี้ยงสุนัข-แมว และประชำชนทั่วไปมีกำรรับรู้ ตระหนักถึงภัยอันตรำยของโรคพิษสุนัขบ้ำ และให้ควำมร่วมมือใน
กำรควบคุมป้องกันโรค รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลสุนัข-แมวร่วมกันมำกขึ้น
- สำมำรถลดกำรเพิ่มจำนวนประชำกรสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้ำของในสถำนที่รำชกำร วัด สถำนที่ท่องเที่ยวได้มำกขึ้น
- สุนัข-แมวได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำมำกขึ้น
(๔.๓) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- ลดอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคพิษสุนัขบ้ำทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ทำให้ประชำชนมีควำมปลอดภัย
- ประชำชนมีควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำและมีควำมตระหนักในกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงรับผิดชอบ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะทำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่ องหมำย ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินกำร
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 ำ น ม ห ก ร ร ม ค ว บ คุ ม
ป้ อ ง กั น โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ ำ
เทิดพระเกียรติฯ จำนวน ๑ ครั้ง
ระยะเวลำ ๓ วัน

๒.ออกหน่ ว ยบริกำรสั ต วแพทย์
เคลื่อนที่เทิดพระเกียรติฯ
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดำเนินกำรเอง
 จ้ำงเหมำ
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้วแต่อยู่
ระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆหรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั้งหมด
 บำงส่วน
 ไม่มีประสบกำรณ์
 เครื่องมือดำเนินกำร  มีพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม
 เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง  มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์
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๔

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
 ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๙.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- ติดตำมให้คำแนะนำแก่ประชำชนผู้เลี้ยงสุนัข-แมวโดยเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำสุขภำพ
สัตว์ สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ
- ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมตระหนัก ขจัดควำมไม่รู้ ควำมเข้ำใจผิดของ
ประชำชน ปลุกจิตสำนึก เลี้ยงต้องรับผิดชอบ รวมทั้งกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแมวเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับฝูงอย่ำงน้อยร้อยละ
๘๐ ของสุนัขแมวทั้งหมดในแต่ละพื้นที่
(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : กำรจับบังคับสุนัข-แมวไม่มีเจ้ำของ ทำได้ยำก เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเสี่ยงอำจเกิด
ควำมไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงำน
(๑๑) แนวทางแก้ไข : กำรจับบังคับสุนัข-แมวไม่มีเจ้ำของ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีประสบกำรณ์และควำมชำนำญสูง รวมทั้ง
ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
…………………………………………………………
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบรายจ่าย - รายการ
งบประมาณ
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี) ปี ๒๕๖๕
กลุม่ จังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ยทุก
ช่วงวัยด้วยองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : โครงการมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัด
5,000,000
นครราชสีมาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๑. งบดาเนินงาน
5,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5,000,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
3,572,000
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
72,000 - ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ผปู้ ฏิบตั ิงาน จานวน ๓๐๐ วันๆละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
3,500,000 - ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าจังหวัดนครราชสีมาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จานวน ๑ ครั้ง เวลา ๓ วัน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์

1,428,000
1,428,000
90,000
262,500
114,000
30,000
10,500
95,000
24,000
23,800
39,600
20,000
11,250

-

ประกอบด้วย
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าสาหรับสัตว์ จานวน ๓,๐๐๐ ตัว ตัวละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
ค่ายาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam ชนิดเข้มข้น ๑๐๐ มก. จานวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๑,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๒,๕๐๐ บาท
ค่ายาฉีด Xylazine hydrochloride ขนาด ๒๕ มล. จานวน ๓๐๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท
ค่ายากล่อมประสาท Acepromazine ชนิดฉีด ขนาด ๕๐ มล. จานวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ค่ายาอะโทรปิน ชนิดฉีด ขนาด ๑๐๐ มล. จานวน ๗๐ ขวดๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
ค่ายาปฏิชีวนะเพนนิซิลลินและสเตรปโตมัยซิน ชนิดออกฤทธิน์ าน ขนาด ๑๐๐ มล.จานวน ๒๕๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท
ค่ายาโพวิโดนไอโอดิน ขนาด ๔๕ มล. จานวน ๒๐๐ ขวดๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ค่าแอลกอฮอล์ ๗๐ % ขนาด ๔๕๐ มล. จานวน ๓๔๐ ขวดๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๘๐๐ บาท
ค่ายาปฏิชีวนะ Amoxicilin ชนิดกิน ขนาด ๒๕๐ มก. (๑,๐๐๐ เม็ดต่อกระปุก) จานวน ๓๓ กระปุกๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท
ค่าน้ายาฆ่าเชือ้ โรค ขนาด ๑,๐๐๐ มล.จานวน ๔๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าเข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๒ ยาว ๑ นิว้ (๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี) ปี ๒๕๖๕
13,500
60,000
24,000
14,000
14,000
10,500
112,500
112,500
50,000
210,000
2,800
21,000
2,800
8,800
7,000
18,750
5,950
19,250

คาชีแ้ จง
-

ค่าเข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๓ ยาว ๑ นิว้ (๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๑๘๐ กล่องๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท
ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ ๓ มล.(๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๓๐๐ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก(Tuberculin) ขนาดความจุ ๑ มล.(๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๘๐ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ค่าเข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จานวน ๔๐ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
ค่าเข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลีย่ ม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จานวน ๔๐ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
ค่าใบมีดผ่าตัด เบอร์ ๒๔ กล่องละ ๑๐๐ ใบ จานวน ๓๕ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
ค่าวัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๒/๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท
ค่าวัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท
ค่าวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ไม่ละลาย Supramind เบอร์ ๒/๐ USP (ขนาด ๑๐๐ เมตรต่อม้วนต่อกล่อง)จานวน ๒๐ กล่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าผ้าก๊อซฆ่าเชือ้ ชนิดพับ ขนาด ๓ x ๓ นิว้ (แพคละ ๑๐ ซองๆละ ๑๐ แผ่น) จานวน ๗๐๐ แพคๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ S (๕๐ คูต่ ่อกล่อง) จานวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท
ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M (๕๐ คูต่ ่อกล่อง) จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L (๕๐ คูต่ ่อกล่อง) จานวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท
ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Sterile เบอร์ ๗ (๕๐ คูต่ ่อกล่อง) จานวน ๘ กล่องๆละ ๑,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท
ค่าหน้ากากอนามัย (๕๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๓๕ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
ค่าสาลีสาหรับเช็ดผิวหนัง(ม้วนหรือห่อละ ๔๕๐ กรัม) จานวน ๒๕๐ ห่อๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท
ค่าผ้าคลุมผมแบบใยสังเคราะห์ ห่อละ ๑๐๐ ชิน้ จานวน ๓๕ ห่อๆละ ๑๗๐ บาท เป็นเงิน ๕,๙๕๐ บาท
ค่าแผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ซม.ยาว ๑๐ เมตร จานวน ๓๕ กล่องๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๕๐ บาท
หมายเหตุ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายเฉลีย่ กันได้
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน้
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( ๑ ชุด : ๑ โครงการ )
ลาดับความสาคัญ..........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา
วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน(กลยุทธ์) : ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
: นายพศวีร์ สมใจ ตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ติดต่อ
: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ถนนวัชรสฤษดิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๑๘๒๒
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonosis) ซึ่งส่งผลอันตรายต่อคนถึงชีวิต เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอาการ
ของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อีก
ต่อไป ตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษ
สุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธานโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่ งที่ ๒๑๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ได้มีการจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ขึ้น
โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์
เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกตลอดไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ดาเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้มีอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากฐานข้อมูลของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ จังหวัดนครราชสีมา มีสุนัข
จานวนทั้ง สิ้น ๔๓๖,๔๕๔ ตัว (เป็น สุนัขมีเจ้ าของ ๓๙๒,๔๘๗ ตั ว และสุนั ขไม่มี เจ้า ของ ๔๓,๙๖๗ ตัว) มีแมวจานวนทั้งสิ้ น
๑๖๐,๙๘๕ ตัว (เป็นแมวมีเจ้าของ ๑๓๗,๔๙๓ ตัว และแมวไม่มีเจ้าของ ๒๓,๔๙๒ ตัว) และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบคน
ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิต ๑ ราย ในพื้นที่อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครราชสีมาพบโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ จานวน ๘ ตัวอย่าง ของพื้นที่ ๗ ตาบล ใน ๔ อาเภอ และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๓ พบโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ จานวน ๑ ตัวอย่าง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพบโรคพิษสุนัขบ้า จานวน ๙๔ ตัวอย่าง
การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทาหมัน เพื่อลดจานวนประชากรสัตว์เป็นมาตรการหนึ่งที่สาคัญใน
การลดจานวนประชากรเสี่ยงที่อาจจะนาพาโรคพิษสุนัขบ้าให้แพร่กระจาย เป็นการตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน
แต่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมายังขาดวัสดุอุปกรณ์และวัสดุเวชภัณฑ์ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงเห็นควรให้ดาเนิน
โครงการควบคุ ม ป้ องกั น โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า จั ง หวั ด นครราชสี ม าขึ้น ซึ่ ง จะเป็ น การป้ องกัน และกาจั ด โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า ได้ อย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อ
ควบคุมและลดจานวนประชากรสุ นัขและแมว) เพื่อควบคุมประชากรสุนั ข -แมว โดยการผ่าตัดทาหมัน ซึ่ง จะช่วยลดจานวน
ประชากรสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของซึ่ง ถือเป็นสัตว์พาหะนาโรคพิษสุนัขบ้าที่สาคัญที่สุดในประเทศไทย อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการสร้างการรับรู้เชิงรุกตามนโยบายของกร มปศุสัตว์ และ
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยให้สร้างปัญหา ให้กับ
สังคม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาเหตุราคาญ เหตุร้องเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน
ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และทาให้
สามารถป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อกระตุ้นการดาเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนการดาเนินโครงการตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๒.๑.๒ ควบคุมประชากรสุนัข -แมวที่ไม่มีเจ้าของ และสุนัข-แมวที่ด้อยโอกาส โดยวิธีผ่าตัดทาหมัน รวมทั้งการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดการอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับรายได้พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
 การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งความมั่ น คงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุง ศาสนา และส่ ง เสริ ม
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
 ดาเนินการปกติ
(๒.๖) ระยะเวลาดาเนินโครงการ....๑....ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๕ .
(๒.๗) สถานที่ดาเนินโครงการ : สถานที่ราชการ วัด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ดาเนินการในทุกอาเภอ โดยออกให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่ อนที่ จับบังคับและผ่าตัดทา
หมันสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของและสุนัข-แมวที่ด้อยโอกาส โดยกาหนดเป้าหมายดาเนินการได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตัว รวมถึง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้เลี้ยงสุนัข-แมว และประชาชนทั่วไป
หน้า ๔๗๖

๓

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ
ตัว

ปี ๒๕๖๒
แผน
-

ปี ๒๕๖๓
แผน
-

ปี ๒๕๖๔
แผน
๒,๐๐๐

ปี ๒๕๖๕
แผน
๒,๐๐๐

- จานวนสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของได้รับการผ่าตัดทา
หมัน
(๔.๒) ผลลัพธ์ :
- ลดการเพิ่มจานวนประชากรสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของในสถานที่ราชการ วัด สถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่สาธารณะ
- สุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(๔.๓) ผลกระทบ
เชิงบวก :
- ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ทาให้ประชาชนมีความปลอดภัย
- ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามีความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ต. พ. ธ.ค ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.ย
ที่
กิจกรรมดาเนินงาน
ค. ย. . ค. พ ค ย. ค. ย. ค. ค. .
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕
๑. การเตรียมการ/วางแผน
สารวจสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของในพื้น ที่  
เป้าหมาย
วางแผนจับสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ
 
ประสานงานขอรั บ การสนั บ สนุ น  
บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม
ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน

๒. ดาเนินกิจกรรม
จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เป้าหมายจับ
        
สุ นั ข -แมวไม่ มี เ จ้ า ของ เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมก่อนผ่าตัดทาหมัน
อ อ ก ห น่ ว ย สั ต ว แ พ ท ย์ เ ค ลื่ อ น ที่
        
ให้บริการผ่าตัดทาหมันสุนัข -แมวไม่มี
เจ้าของ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ประชาชน
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๔

๓. การตรวจสอบและประเมินผล
ติ ด ตามประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
        
ประชาชนในพื้นที่
๔. การสรุปผล การรายงานผล
รายงานผลการดาเนินการรายเดือน
         
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร ฯ ใ ห้
         
ประชาชนรับทราบ
สรุปประมวลผลโครงการ

(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รั บอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้วแต่อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙.๖) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
หน้า ๔๗๘

๕

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- ติดตามให้คาแนะนาแก่ประชาชนผู้เลี้ยงสุนั ข-แมวโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
- ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ขจัดความไม่รู้ ความเข้าใจผิด
ของประชาชน ปลุกจิตสานึก เลี้ ยงต้องรับผิดชอบ รวมทั้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข -แมวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับฝูง อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของสุนัข-แมวทั้งหมดในแต่ละพื้นที่
(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : การจับบังคับสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของทาได้ยาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงอาจ
เกิดความไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
(๑๑) แนวทางแก้ไข : การจับบังคับสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์และความชานาญสูง รวมทั้ง
ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

*************************

หน้า ๔๗๙

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ปว่ ยทุกช่วงวัย
ด้วยองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย : ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี) ปี ๒๕๖๕

3,000,000
1,636,000
1,636,000
351,000
216,000
135,000
1,285,000
923,800
175,000
76,000
20,200
7,500
57,000
18,000
14,000
39,600
22,000
20,000
7,650
7,500
30,000
15,000
14,350
14,350
6,000
75,000

คาชี้แจง

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ผู้ปฏิบัติงาน จานวน ๙๐๐ วันๆละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยสัตวแพทย์ จานวน ๑ คน เวลา ๙ เดือนๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท

-

ประกอบด้วย
ค่ายาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam ชนิดเข้มข้น ๑๐๐ มก. จานวน ๑๐๐ ขวดๆละ ๑,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
ค่ายาฉีด Xylazine hydrochloride ขนาด ๒๕ มล. จานวน ๒๐๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท
ค่ายากล่อมประสาท Acepromazine ชนิดฉีด ขนาด ๕๐ มล. จานวน ๑๐๑ ขวดๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๒๐๐ บาท
ค่ายาอะโทรปิน ชนิดฉีด ขนาด ๑๐๐ มล. จานวน ๕๐ ขวดๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
ค่ายาปฏิชีวนะเพนนิซิลลินและสเตรปโตมัยซิน ชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด ๑๐๐ มล.จานวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๓๘๐ บาท เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท
ค่ายาโพวิโดนไอโอดิน ขนาด ๔๕ มล. จานวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
ค่าแอลกอฮอล์ ๗๐ % ขนาด ๔๕๐ มล. จานวน ๒๐๐ ขวดๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
ค่ายาปฏิชีวนะ Amoxicilin ชนิดกิน ขนาด ๒๕๐ มก. (๑,๐๐๐ เม็ดต่อกระปุก) จานวน ๓๓ กระปุกๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท
ค่ายา phenobarbital ชนิดกิน ขนาด ๖๐ มก. (๑,๐๐๐ เม็ดต่อกระปุก) จานวน ๔๐ กระปุกๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
ค่าน้ายาฆ่าเชื้อโรค ขนาด ๑,๐๐๐ มล.จานวน ๔๐ ขวดๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าเข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๒ ยาว ๑ นิ้ว (๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๑๐๒ กล่องๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๗,๖๕๐ บาท
ค่าเข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๓ ยาว ๑ นิ้ว (๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ ๓ มล.(๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ค่ากระบอกฉีดยาพลาสติก(Tuberculin) ขนาดความจุ ๑ มล.(๑๐๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๕๐ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ค่าเข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จานวน ๔๑ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๕๐ บาท
ค่าเข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม ขนาด ๓๖ มม.(แพคละ ๑๒ เล่ม) จานวน ๔๑ แพคๆละ ๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๕๐ บาท
ค่าใบมีดผ่าตัด เบอร์ ๒๔ กล่องละ ๑๐๐ ใบ จานวน ๒๐ กล่องๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๒/๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จานวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

หน้า ๔๘๐

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ

(๙) วัสดุสนามและการฝึก

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์

งบประมาณ
คาชี้แจง
ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี) ปี ๒๕๖๕
75,000 - ค่าวัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง Chromic catgut เบอร์ ๐ USP แบบซอง(๑๒ ซองต่อกล่อง) จานวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
37,500 - ค่าวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ไม่ละลาย Supramind เบอร์ ๒/๐ USP (ขนาด ๑๐๐ เมตรต่อม้วนต่อกล่อง)จานวน ๑๕ กล่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท
129,000
2,800
14,000
2,800
7,000
15,000
3,400
18,150
361,200
192,000
15,000
52,000
7,000
95,200
1,364,000
1,364,000
1,364,000
1,364,000
340,000
440,000
384,000
200,000

-

ค่าผ้าก๊อซฆ่าเชื้อชนิดพับ ขนาด ๓ x ๓ นิ้ว (แพคละ ๑๐ ซองๆละ ๑๐ แผ่น) จานวน ๔๓๐ แพคๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท
ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ S (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จานวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท
ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จานวน ๑๐๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
ค่าถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L (๕๐ คู่ต่อกล่อง) จานวน ๒๐ กล่องๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท
ค่าหน้ากากอนามัย (๕๐ อันต่อกล่อง) จานวน ๓๕ กล่องๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
ค่าสาลีสาหรับเช็ดผิวหนัง(ม้วนหรือห่อละ ๔๕๐ กรัม) จานวน ๒๐๐ ห่อๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ค่าผ้าคลุมผมแบบใยสังเคราะห์ ห่อละ ๑๐๐ ชิ้น จานวน ๒๐ ห่อๆละ ๑๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาท
ค่าแผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ซม.ยาว ๑๐ เมตร จานวน ๓๓ กล่องๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๑๕๐ บาท
ประกอบด้วย
ค่าสวิงจับสุนัข จานวน ๖๔ อันๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท
ค่ากรงจับสัตว์แบบพับได้ จานวน ๑๐ กรงๆละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ค่ากล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่ จานวน ๑๐ กล่องๆละ ๕,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท
ค่ากล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดกลาง จานวน ๑๐ กล่องๆละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
อุปกรณ์สักเบอร์หู สุนัข-แมว ที่ผ่านการผ่าตัดทาหมันแล้ว จานวน ๓๔ ชุดๆละ ๒,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๕,๒๐๐ บาท

ประกอบด้วย
ค่ากรงสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐X๑๐๐X๑๒๐ ซม. จานวน ๑๐ กรงๆละ ๓๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท
โต๊ะรักษาและผ่าตัดชนิดสแตนแลส จานวน ๒๒ โต๊ะๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท
ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดทาหมัน จานวน ๖๔ ชุดๆละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท
ค่าชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล จานวน ๒ ชุดๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายเฉลี่ยกันได้
๑. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
-
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
ลำดับควำมสำคัญ..........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำทุกช่วงวัย ด้วยองค์ควำมรู้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพ เพื่อขึ้นเป็น 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
หน่วยดาเนินการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้รับผิดชอบ : นำงประภัสสร สิตวงษ์
ตาแหน่ง : ศึกษำนิเทศน์ชำนำญกำรพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๕๑-๑๓๖
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ :
สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙
สิ งหำคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชำ นำยกรั ฐ ทนตรี เป็ นประธำนกำรประชุม ซึ่ง นำยกรัฐ มนตรีไ ด้ใ ห้
ควำมสำคัญของแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ เอกชน
รวมถึงองค์กรประชำสั งคม เพื่อให้ กำรพัฒ นำด้ำนกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนในระยำยำวต่อไป
รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำประชำกรของประเทศตำมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
กำรผลิตและส่งเสริมกำลังคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ตลอดจนกำรส่งเสริมเยำวชนในกำรเลือกศึกษำต่อสำยอำชีพ
รัฐบำลมีนโยบำยในกำรเพิ่มผู้เรียนสำยวิชำชีพ ของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
เข้ำสู่ยุคปฏิรูปอุตสำหกรรมครั้งที่ ๔ ซึ่งเน้น ๕ อุตสำหกรรมใหม่ (New S-curve) และควำมต้องกำรบุคลำกรสำยวิชำชีพ
ของสถำนประกอบกำร เพื่อปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรประกอบกำรยุคใหม่ รัฐบำลจึงได้มอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำร
ดำเนิ นกำรเพิ่มบุ คลำกรด้ำนวิช ำชีพทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพโดยได้มอบหมำยให้ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เป็นผู้ประสำนงำนในระดับพื้นที่ เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเพื่ออำชีพตำมศักยภำพ และแนวทำง
ในกำรพัฒนำของพื้นที่
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(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่พิเศษ เป็นลำดับสองรองจำกกรุงเทพฯ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรค้ำอุตสำหกรรมอยู่ในระดับของประเทศ จึงควรให้มีระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมทำงวิชำชีพ
(Vocational Education and Training : VET) ที่เป็นต้นแบบของประเทศให้สอดคล้องกับระบบ VET ระดับสำกล
จึงได้ระดมนักวิชำกำร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษำต้นแบบของกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำวิชำชีพ โดยในเบื้องต้นได้นำ
ระบบ German Dual VET system มำประยุกต์ใช้ เนื่องจำกระบบอำชีวศึกษำของเยอรมันนี เป็นที่ยอมรับ และมีกำร
พัฒ นำอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ ๒๕๐ ปี ในปัจจุบันเป็นระบบที่ห ลำยประเทศทั่ว โลก นำไปประยุกต์ ใช้และประสบ
ผลสำเร็จอย่ำงดียิ่ง
ประเทศไทยได้มีระบบกำรอำชีวศึกษำแบบทวิภำคี (Dual system) มำกกว่ำ ๓๐ ปี แต่ยังไม่ประสบ
ควำมสำเร็จเชิงประจักษ์ เนื่องจำกมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ยังต้องพัฒนำเกื้อหนุนให้ควำมสำเร็จเกิดขึ้น ซึ่งหำกมีกำรพัฒนำ
ปัจจัยที่ส่งเสริมควำมสำเร็จได้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีวิวัฒนำกำรด้ำนอำชีวศึกษำที่ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ และจะ
เป็นช่องทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของประเทศ ในกำรรองรับกำรเข้ำสู่ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้งที่ ๔ ได้อย่ำงมั่นคง
และยั่งยืน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทและหน้ำที่ ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้กับประชำชน
ทุกช่วงวัย รวมถึงเด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีโอกำสสำมำรถเข้ำถึง และสำมำรถเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ โดยเฉพำะกำรบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ กำรมีอำชีพและสร้ำงรำยได้ ตลอดจนกำรสร้ำง
ทำงเลือกที่หลำกหลำยด้ำนอำชีพโดยเฉพำะกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่ส่งต่อประชำชนในวัยเรียน
ก่อนเข้ำสู่กลุ่มคนวัย ทำงำนหรือตลำดแรงงำนที่มีฝีมือ ให้เป็นผู้ที่มีองค์ควำมรู้และทักษะที่เป็นที่ยอมรับในภำคเอกชน
หรือภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบกับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษำธิกำรให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด นครรำชสีมำ ดำเนินกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ ต่อสำยสำมัญเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ดังนั้น
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ จึงได้กำหนดเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยใช้รูปแบบ Korat Model (Dual VET System : Korat Model) ขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(๑) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ในสถำนศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ
(๒) เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงและพัฒนำอำชีพ/นักวิชำชีพ ของจังหวัดนครรำชสีมำ
(๓) เพื่อสร้ำงต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพของสถำนศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ สู่ระดับสำกล
(๒.๒) สถานภาพโครงการ
 โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๘ เดือน เริ่มต้นปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) จังหวัดนครรำชสีมำ
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(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย
๑. สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ และระดับอำชีวศึกษำ ในจังหวัดนครรำชสีมำ
๒. ประชำกรวัยทำงำน ทั้งที่ทำงำนในระบบและนอกระบบ
๓. เจ้ำของสถำนประกอบกำรต่ำงๆ
๔. บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษำ / เยำวชน
๕. ผู้ประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้อง
๖. ครูแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ในจังหวัดนครรำชสีมำ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...........................................
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
๑. สัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
๒. ครูแนะแนวกำรศึกษำ และอำชีพผ่ำนกำรพัฒนำสมรรถนะของครูแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ร้อยละ ๘๐
๓. จังหวัดนครรำชสีมำ มีหลักสูตรกำรฝึกอำชีพแบบพัฒนำตนเอง (Non-Degree) จำนวน ๓ หลักสูตร
๔. สถำนศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ มีงำนวิจัยด้ำนอำชีพ สนับสนุน กำรพัฒนำระบบศึกษำ เพื่ออำชีพ
ของสถำนศึกษำอย่ำงน้อย จำนวน ๑ เรื่อง
(๔.๒) ผลผลิต
๑. สัดส่วนผู้เรียนสำยสำมัญต่อสำยอำชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
๒. ครูแนะแนวกำรศึกษำ และอำชีพผ่ำนกำรพัฒนำสมรรถนะของครูแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ร้อยละ ๘๐
๓. จังหวัดนครรำชสีมำ มีหลักสูตรกำรฝึกอำชีพแบบพัฒนำตนเอง (Non-Degree) จำนวน ๓ หลักสูตร
๔. สถำนศึกษำในจังหวัดนครรำชสีมำ มีงำนวิจัยด้ำนอำชีพ สนับสนุน กำรพัฒนำระบบศึกษำ เพื่ออำชีพ
ของสถำนศึกษำอย่ำงน้อย จำนวน 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 ได้รับการยอมรับการศึกษาเพื่ออาชีพให้มีทักษะที่สูงขึ้น (Up skills)
๖. จังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกการจัดการศึกษาอาชีพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อาชีพ (Thai-Meister) ในระดับสากล
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(๔.๔) ผลกระทบ:
เชิงบวก :
๑. สถำนประกอบกำรในจังหวัดนครรำชสีมำ มีนักวิชำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญสูง พนักงำนมีควำมสำมำรถ
และทักษะตรงกับควำมต้องกำรและมีรำยได้ที่สูงขึ้น
๒. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน และระดับอำชีวศึกษำ มีแนวทำงเลือก สนใจสมัครเรียนกำรศึกษำ
อำชีพมำกขึ้น และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน บริบทพื้นที่
๓. สถำนศึกษำ ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ มีหลักสูตรกำรศึกษำที่มีควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
๔. จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นต้นแบบจัดกำรศึกษำอำชีพ ที่มีคุณภำพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะทำภำยใต้โครงกำรที่เสนอขอ และทำเครื่องหมำย 
ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
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

กำรแจ้งควำมจำนงค์เรียนต่อสำยอำชีพ
กิ จ กรรม ๑.๔ พั ฒ นำสมรรถนะของครู แ นะแนว

กำรศึกษำและอำชีพของจังหวัดนครรำชสีมำ
กิจ กรรมที่ ๒ จั ดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน Dual
VET System : Korat Model
กิ จ กรรม ๒.๑ กำรจั ด ประชุ ม คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนที่ประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
ทั้งภำครัฐและเอกชน
กิจกรรม ๒.๒ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรคณะทำงำน
ขับเคลื่อนโครงกำรฯ ณ หน่วยงำนต้นแบบ (ประเทศ
เยอรมันนี) เพื่อนำรูปแบบมำทำกำรประยุกต์ใช้
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ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
กิ จ กรรม ๒.๓ ประชุ ม คณะท ำงำนขั บ เคลื่ อ น
โครงกำรฯ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
และกิจกรรมในโครงกำร
กิจ กรรม ๒.๔ ประชุ ม โครงกำร กำรศึ ก ษำเพื่ อ
อำชี พ แบบสองสถำน โดยใช้ รู ป แบบ โครำชโมเดล
Dual VET System : Korat Model (Kickoff Duel
VET system : Korat Model)

เม.ย.-มิ.ย.๖๕

ก.ค.-ก.ย.๖๕

















































กิจกรรมที่ ๔ กำรประเมินหน่วยฝึกตำมมำตรฐำน





กิจกรรมที่ ๕ กำรพัฒนำบุคคล (Certify people) ที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน Dual VET System :
Korat Model





กิจกรรมที่ ๓ กำรวิจัย เพื่อหำคำตอบสมมุติฐำน และ
ใช้เป็นข้อมูลรองรับกำรพัฒนำรูปแบบ Dual VET
System : Korat Model
กิ จ กรรม ๓.๑ ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ำรวำงแผน
คณะกรรมกำรวิจัยและคณะดำเนินกำรวิจัย
กิจกรรม ๓.๒ ประชุมสนทนำกลุ่มกำรสังเครำะห์
องค์ประกอบ
กิจกรรม ๓.๓ ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำเครื่องมือ
และประเมินเครื่องมือ
กิจกรรม ๓.๔ คณะกรรมกำรวิจัย ผู้ร่วมวิจัย
ลงพื้นที่สัมภำษณ์
กิจกรรม ๓.๕ คณะกรรมกำรส่งแบบสอบถำม
กิจกรรม ๓.๖ ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กิจกรรม ๓.๗ ประชุมปฏิบัติกำรร่ำงรูปแบบ
กิจกรรม ๓.๘ ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรนำ
รูปที่พัฒนำไปใช้
กิจกรรม ๓.๙ คณะกรรมกำรออกประเมินรูปแบบ
กิจกรรม ๓.๑๐ ประชุมปฏิบัติกำรสรุปงำนวิจัย

กิจกรรมที่ ๖ สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
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ต.ค.-ธ.ค.๖๔

ม.ค.-มี.ค.๖๔






(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดำเนินกำรเอง

 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๘๓๑,๙๐๐ บำท
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจำเป็นและเกินศักยภำพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรหรือได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินกำรแล้ว
แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต
ตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินกำร
(๙.๒) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)
ไม่มี
(๙.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
บุคลำกรมีประสบกำรณ์
 ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์
เครื่องมือดำเนินกำร
 มีควำมพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม
บุคลำกรมีประสบกำรณ์
 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มีประสบกำรณ์
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(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ
(๙.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หน้า ๔๘๘

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : เพิม่ สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ เพือ่ ขึ้นเป็น ๕๐ : ๕๐ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบ Korat
Model
(Dual VET System : Korat Model) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,831,900
414,300
34,500

กิจกรรมที่ 3.5
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธรุ การ (3 คน * 500 บาท * 1วัน)
กิจกรรมที่ 3.10
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธรุ การ (6 คน * 500 บาท * 1วัน)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (6 คน * 5,000 บาท)

315,000

(๓) ค่าเช่าบ้าน

กิจกรรมที่ 3.1
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (30 คน * 500 บาท)

1,500
รวมกิจกรรมที่ 3.5
1,500
3,000
30,000
รวมกิจกรรมที่ 3.10 33,000

15,000
รวมกิจกรรมที่ 3.1 15,000

กิจกรรมที่ 3.2
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (30 คน * 1000 บาท)
30,000
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสนทนากลุ่ม (6 คน * 5000 บาท * 1 วัน) 30,000
รวมกิจกรรมที่ 3.2
60,000
กิจกรรมที่ 3.3
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมวิจยั (30 คน * 1000 บาท)
30,000
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสนทนากลุ่ม (6 คน * 5000 บาท * 1 วัน) 30,000
รวมกิจกรรมที่ 3.3
60,000
กิจกรรมที่ 3.4
- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมวิจยั (30 คน * 1000 บาท * 2 วัน)
60,000
รวมกิจกรรมที่ 3.4
60,000
กิจกรรมที่ 3.7

หน้า ๔๘๙

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม (30 คน * 1000 บาท)
กิจกรรมที่ 3.8
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (6 คน * 5000 บาท)

30,000
รวมกิจกรรมที่ 3.7 30,000
30,000
รวมกิจกรรมที่ 3.8 30,000

กิจกรรมที่ 3.9
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินรูปแบบ (30 คน * 1000 บาท * 2 วัน)
60,000
รวมกิจกรรมที่ 3.9 60,000
(๕) ค่าตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

64,800

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศการศึกษาและอาชีพของจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน)

7,200

รวมกิจกรรมที่ 1.1

7,200

กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครือข่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพของจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน)

7,200

รวมกิจกรรมที่ 1.2

7,200

กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลกลางของนักเรียนในการแจ้งความจานงค์เรียนต่อสายอาชีพ
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน)

7,200

รวมกิจกรรมที่ 1.3

7,200

กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพของจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน * 3 รุ่น)

21,600

รวมกิจกรรมที่ 1.4

21,600

กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน )

7,200

รวมกิจกรรมที่ 2.1

7,200

กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมในโครงการฯ
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน )

7,200

รวมกิจกรรมที่ 2.3

7,200

กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) ประชุมเปิดโครงการการศึกษาเพื่ออาชีพแบบสองสถาน โดยใช้รปู แบบโคราชโมเดล
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (2 คน * 6 ชม. * 600 บาท * 1 วัน )

7,200

รวมกิจกรรมที่ 2.1
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

3,310,600

หน้า ๔๙๐

7,200

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๑) ค่าเบีย้ ส่ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
2,499,600

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)

10,000

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศการศึกษาและอาชีพจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าพาหนะ (50 คน * 400 บาท)

20,000

รวมกิจกรรมที่ 1.1

30,000

กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)

10,000

กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครือข่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าพาหนะ (50 คน * 500 บาท)

25,000

รวมกิจกรรมที่ 1.2

35,000

กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)

10,000

กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลกลางของนักเรียนในการแจ้งความจานงค์เรียนต่อสายอาชีพ
- ค่าพาหนะ (50 คน * 500 บาท)

25,000

รวมกิจกรรมที่ 1.3

35,000

กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)

10,000

กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพของจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าพาหนะ (200 คน * 500 บาท * 3 รุ่น)

300,000

รวมกิจกรรมที่ 1.4

310,000

กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)

10,000

กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
- ค่าพาหนะ (100 คน * 500 บาท )

50,000

รวมกิจกรรมที่ 2.1

50,000

กิจกรรมที่ 2.2
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (20 คน * 20,000 บาท )

1,600,000

รวมกิจกรรมที่ 2.2 1,600,000
กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)

10,000

กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯเพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมในโครงการฯ
- ค่าพาหนะ (100 คน * 500 บาท )

50,000

รวมกิจกรรมที่ 2.3

หน้า ๔๙๑

60,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าพาหนะ (20 คน * 500 บาท)

10,000

กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 2) ประชุมเปิดโครงการการศึกษาเพื่ออาชีพแบบสองสถาน โดยใช้รปู แบบโคราชโมเดล
- ค่าพาหนะ (300 คน * 500 บาท )

150,000

รวมกิจกรรมที่ 2.4

160,000

กิจกรรมที่ 3.1
- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท )

15,000

รวมกิจกรรมที่ 3.1

15,000

กิจกรรมที่ 3.2
- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท )

15,000

รวมกิจกรรมที่ 3.2

15,000

กิจกรรมที่ 3.4
- ค่าพาหนะ (30 คน) กม.ละ 4.- บาท

30,000

รวมกิจกรรมที่ 3.4

30,000

กิจกรรมที่ 3.6
- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท )

15,000

รวมกิจกรรมที่ 3.6

15,000

กิจกรรมที่ 3.8
- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท )

15,000

รวมกิจกรรมที่ 3.8

15,000

กิจกรรมที่ 3.9
- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท )

15,000

รวมกิจกรรมที่ 3.9

15,000

กิจกรรมที่ 3.10
- ค่าพาหนะ (30 คน * 500 บาท )

15,000

รวมกิจกรรมที่ 3.10

15,000

กิจกรรมที่ 6
- ค่าที่พัก (20 ห้อง * 2,000 บาท * 2 คืน)

80,000

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (40 คน * 240 บาท * 1 วัน)

9,600

รวมกิจกรรมที่ 6
811,000

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

2,000

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศการศึกษาและอาชีพจังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๔๙๒

89,600

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

15,000
4,000

รวมกิจกรรมที่ 1.1

28,000

กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

2,000

กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครือข่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

15,000
4,000

รวมกิจกรรมที่ 1.2

28,000

กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

2,000

กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลกลางของนักเรียนในการแจ้งความจานงค์เรียนต่อสายอาชีพ
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

15,000
4,000

รวมกิจกรรมที่ 1.3

28,000

กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

2,000

กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพของจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าอาหารกลางวัน (200 คน * 300 บาท * 1 มื้อ * 3 รุ่น)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน * 50 บาท * 2 มื้อ * 3 รุ่น)

180,000
60,000

รวมกิจกรรมที่ 1.4

248,000

กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

2,000

กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

30,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

10,000

รวมกิจกรรมที่ 2.1
กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน

หน้า ๔๙๓

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

2,000

48,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯเพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมในโครงการฯ
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

30,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

10,000

รวมกิจกรรมที่ 2.3

48,000

กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 1) ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

2,000

กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 2) ประชุมเปิดโครงการการศึกษาเพื่ออาชีพแบบสองสถาน โดยใช้รปู แบบโคราชโมเดล
- ค่าอาหารกลางวัน (300 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

90,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (300 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

30,000

- ค่าถายเอกสาร (30 ชุด * 100 บาท)

5,000

รวมกิจกรรมที่ 2.4

133,000

กิจกรรมที่ 3.1
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

9,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

3,000

- ค่าถ่ายเอกสาร ( 30 ชุด * 100 บาท)

3,000

รวมกิจกรรมที่ 3.1

15,000

กิจกรรมที่ 3.2
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

9,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

3,000

รวมกิจกรรมที่ 3.2

12,000

กิจกรรมที่ 3.3
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

9,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

3,000

รวมกิจกรรมที่ 3.3

12,000

กิจกรรมที่ 3.5
- ค่าถ่ายเอกสาร

5,000

รวมกิจกรรมที่ 3.5

5,000

กิจกรรมที่ 3.6
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

9,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

3,000

รวมกิจกรรมที่ 3.6
กิจกรรมที่ 3.7

หน้า ๔๙๔

12,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

9,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

3,000

รวมกิจกรรมที่ 3.7

12,000

กิจกรรมที่ 3.8
- ค่าอาหารกลางวัน (60 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

18,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

6,000

- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม (60 เล่ม * 100 บาท)

6,000

- ค่าจ้างทาเกียรติบตั ร (100 ฉบับ * 20 บาท)

2,000

รวมกิจกรรมที่ 3.8

32,000

กิจกรรมที่ 3.10
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน * 300 บาท * 3 มื้อ)

9,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน * 50 บาท * 2 มื้อ)

3,000

- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม (60 เล่ม * 100 บาท)

6,000

รวมกิจกรรมที่ 3.10

18,000

กิจกรรมที่ 6
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน * 300 บาท * 1 มื้อ)

36,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (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

รวมกิจกรรมที่ 6
107,000

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

107,000

กิจกรรมที่ 1.1 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศการศึกษาและอาชีพจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน
- พอยเตอร์ 1 อัน ๆ ละ 950 บาท
- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท เป็นเงิน
- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เป็นเงิน

210
120

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เป็นเงิน
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525
950

300

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน

1,800

- น้ายาลบคาผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

375

- ปลั๊กพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน

1,000

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

2,800

132,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เป็นเงิน

440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- คลิปดา เบอร์ 111 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

รวมกิจกรรมที่ 1.1

10,000

กิจกรรมที่ 1.2 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์และเครือข่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน
- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท เป็นเงิน

210

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน

1,800

- น้ายาลบคาผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

375

- หมึกสี Epson 1 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

๔. งบรายจ่ายอื่น

525

1,400

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- คัดเตอร์ 6 อัน ๆ ละ 95.- บาท เป็นเงิน

570

- กรรไกร 5 อัน ๆ ละ 110.- บาท เป็นเงิน

550

- กระดาษกาวย่น 3 นิ้ว 2 ม้วน ๆ ละ 95.- บาท เป็นเงิน

190

- แฟ้ม 3 นิ้ว 6 อัน ๆ ละ 150.- บาท เป็นเงิน

900

- คลิปดา เบอร์ 111 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

รวมกิจกรรมที่ 1.2
กิจกรรมที่ 1.3 (วันที่ 2) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลกลางของนักเรียนในการแจ้งความจานงค์เรียนต่อสายอาชีพ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน
- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท เป็นเงิน

210

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน

1,800

- น้ายาลบคาผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

375

- หมึกสี Epson 1 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน
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525

1,400

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- คัดเตอร์ 6 อัน ๆ ละ 95.- บาท เป็นเงิน

570

- กรรไกร 5 อัน ๆ ละ 110.- บาท เป็นเงิน

550

- กระดาษกาวย่น 3 นิ้ว 2 ม้วน ๆ ละ 95.- บาท เป็นเงิน

190

- แฟ้ม 3 นิ้ว 6 อัน ๆ ละ 150.- บาท เป็นเงิน

900

8,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
- คลิปดา เบอร์ 111 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

รวมกิจกรรมที่ 1.3

8,000

กิจกรรมที่ 1.4 (วันที่ 2) พัฒนาสมรรถนะของครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพของจังหวัดนครราชสีมา
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษ A4 20 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน

1,050

- กระดาษพรู๊ฟ 100 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท เป็นเงิน

600

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เป็นเงิน

120

- ดินสอ 17 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน
- ปากกาน้าเงิน 5 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น
- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เป็นเงิน
- แฟ้มพลาสติก 17 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน
- น้ายาลบคาผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

1,020
1,250
300
5,100
375

- ปลั๊กพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน

1,000

- หมึกสี Epson 5 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

7,000

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เป็นเงิน

440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- คลิปดา เบอร์ 111 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

- ป้ายไวนิล 3 อัน ๆ ละ 900.- บาท เป็นเงิน

2,700

- ซองขาว 1 กล่อง ๆ ละ 80.- บาท เป็นเงิน

80

- ซองน้าตาล 1 มัด ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

75

- คลิปดา เบอร์ 108 2 กล่อง ๆ ละ 90.- บาท เป็นเงิน

180

- คลิปดา เบอร์ 109 2 กล่อง ๆ ละ 70.- บาท เป็นเงิน

140

- คลิปดา เบอร์ 110 2กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

140

- ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เป็นเงิน
- ปากกาเคมี 40 แท่ง ๆ ละ 30.- บาท เป็นเงิน
- ที่เจาะกระดาษ (ญ/ล) 2 อัน ๆ ละ 450.- บาท เป็นเงิน
- กระดาษกาวย่น 3 นิ้ว 10 ม้วน ๆ ละ 95.- บาท เป็นเงิน

180
1,200
900
950

- กระดาษโพสอิท 5 อัน ๆ ละ 36.- บาท เป็นเงิน

180

- ฟิวเจอร์บอร์ด (ใหญ่) 10 อัน ๆ ละ 96.- บาท เป็นเงิน

960

- คัดเตอร์ 10 อัน ๆ ละ 95.- บาท เป็นเงิน

950

- กรรไกร 10 อัน ๆ ละ 110.- บาท เป็นเงิน

1,100

- กระดาษเกียรติบตั ร A4 5 ห่อ ๆ ละ 170.- บาท เป็นเงิน

850

รวมกิจกรรมที่ 1.4
กิจกรรมที่ 2.1 (วันที่ 2) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ

หน้า ๔๙๗

30,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท เป็นเงิน

210

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เป็นเงิน

120

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เป็นเงิน

300

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน

1,800

- น้ายาลบคาผิด 6 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

450

- ปลั๊กพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน

1,000

- หมึกสี Epson 3 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

4,200

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เป็นเงิน

440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- คลิปดา เบอร์ 111 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

รวมกิจกรรมที่ 2.1
กิจกรรมที่ 2.3 (วันที่ 2) ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯเพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมในโครงการฯ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน

525

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท เป็นเงิน

210

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เป็นเงิน

120

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เป็นเงิน
- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน

1,800

- น้ายาลบคาผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

375

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

หน้า ๔๙๘

300

2,800

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เป็นเงิน

440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- กระดาษเกียรติบตั ร A4 5 ห่อ ๆ ละ 170.- บาท เป็นเงิน

850

- คลิปดา เบอร์ 108 2 กล่อง ๆ ละ 90.- บาท เป็นเงิน

180

- คลิปดา เบอร์ 109 2 กล่อง ๆ ละ 70.- บาท เป็นเงิน

140

- ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เป็นเงิน

180

- ปากกาเคมี 20 แท่ง ๆ ละ 30.- บาท เป็นเงิน

600

- คลิปดา เบอร์ 111 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

10,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

รวมกิจกรรมที่ 2.3

10,000

กิจกรรมที่ 2.4 (วันที่ 2) ประชุมเปิดโครงการการศึกษาเพื่ออาชีพแบบสองสถาน โดยใช้รปู แบบโคราชโมเดล
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน

525

- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

2,800

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- คลิปดา เบอร์ 111 5 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

300

- กระดาษเกียรติบตั ร A4 5 ห่อ ๆ ละ 170.- บาท เป็นเงิน

850

- คลิปดา เบอร์ 108 2 กล่อง ๆ ละ 90.- บาท เป็นเงิน

180

- ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เป็นเงิน

360

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- กระดาษพรู๊ฟ 35 แผ่น ๆ ละ 6.- บาท เป็นเงิน

210

- คลิปดา เบอร์ 111 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เป็นเงิน
- ปลั๊กพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน

120
1,000

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน

1,800

- น้ายาลบคาผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

375

รวมกิจกรรมที่ 2.4

10,000

กิจกรรมที่ 3.1
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 ตัว ๆ ละ 100.- บาท เป็นเงิน
- แฟ้มพลาสติก 6 โหล ๆ ละ 300.- บาท เป็นเงิน
- น้ายาลบคาผิด 5 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

300
1,800
375

- ปลั๊กพ่วง 2 อัน ๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน

1,000

- หมึกสี Epson 3 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

4,200

- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน

525

- ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 1 กล่อง ๆ ละ 120.- บาท เป็นเงิน

120

- กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 รีม ๆ ละ 220.- บาท เป็นเงิน

440

- กบเหลาดินสอ 1 ตัว ๆ ละ 380.- บาท เป็นเงิน

380

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

รวมกิจกรรมที่ 3.1
กิจกรรมที่ 3.5

หน้า ๔๙๙

10,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕
- ค่าวัสดุสานักงาน
- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

2,800

- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน

525

- ปากกาเคมี 12 แท่ง ๆ ละ 30.- บาท เป็นเงิน

360

- ยางลบดินสอ 2 กล่อง ๆ ละ 10.- บาท เป็นเงิน

20

- ดินสอ 6 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

360

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เป็นเงิน

360

- น้ายาลบคาผิด 1 อัน ๆ ละ 75.- บาท เป็นเงิน

75

รวมกิจกรรมที่ 3.5

5,000

กิจกรรมที่ 3.8
- ค่าวัสดุสานักงาน
- หมึกสี Epson 2 ชุด ๆ ละ 1,400.- บาท เป็นเงิน

2,800

- กระดาษ A4 10 รีม ๆ ละ 105.- บาท เป็นเงิน

1,050

- ดินสอ 4 กล่อง ๆ ละ 60.- บาท เป็นเงิน

240

- ปากกาน้าเงิน 2 กล่อง ๆ ละ 250.- บาท เป็นต้น

500

- ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง ๆ ละ 180.- บาท เป็นเงิน

360

- ป้ายไวนิล 1 อัน ๆ ละ 900.- บาท เป็นเงิน

900

- ปากกาเคมี 5 แท่ง ๆ ละ 30.- บาท เป็นเงิน

150

รวมกิจกรรมที่ 3.8
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านัน้

หน้า ๕๐๐

6,000

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ...........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
โครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคน และชุมชนอย่ำงมีคณ
ุ ภำพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำร ศึกษำ ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : พัฒนำคุณภำพชีวติ กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษทำงสังคมในจังหวัดนครรำชสีมำ
๑,๔๕๖,๑๐๐
วงเงิน
บำท
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคนและชุมชนอย่ำงมีคณ
ุ ภำพตำมหลกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดำเนินกำร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครรำชสีมำ
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวอำภำภรณ์ บุญสูง
สถำนที่ตดิ ต่อ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครรำชสีมำ
(๑) หลักกำรและเหตุผล

ตำแหน่ง : นักพัฒนำสังคม
หมำยเลขโทรศัพท์ 0865452578

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
นโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนาของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป็นกรอบการ
พัฒนาประเทศระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างจริงจัง
เพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศไทยและบรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าทุจริตคอรัปชั่นและความขัดแย้งในสังคม รวมถึงความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยสามารถดารงรักษาความเป็นชาติที่มคี วามมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดมี สี ขุ อย่างถ้วนหน้า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้านคุณภาพชีวติ ของประชาชน คือ “การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ” สอดคล้องกับ
กรอบแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคกันทางสังคม เพื่อให้เกิดการเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง
ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สงั คมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
๒) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ผู้นาจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจานวน ๑๙๓ ประเทศ ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก ๑๕ ปีขา้ งหน้า
(๒๐๑๖-๒๐๓๐) บรรลุผลภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ครอบคลุม ๑๗ เป้าหมาย ได้นาเป้าหมายข้อที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในประเด็นคงการเติบโต
ของรายได้ ในกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สดุ และประเด็นสร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาค ผ่านการออกกฎหมาย นโยบาย การคลัง ค่าจ้าง
และการคุ้มครองทางสังคม มาเป็นหลักแนวคิดในการดาเนินการ
๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอิ ย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมคิ ุ้มกัน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมียทุ ธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม คือยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นให้เกิดการลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มฐี านะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาส
เข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็ง เพื่อให้ชมุ ชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
๔) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน ให้มปี ระสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแล
ให้มรี ะบบการกู้ยมื ที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สทิ ธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการ ผู้สงู อายุ สตรี และเด็ก
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(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร :
จากสภาวการณ์ในปัจจุบันปัญหาคนไร้ที่พึ่งนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการเยียวยาแก้ไขเป็นการเร่งด่วนและจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน
ครอบครัวเร่ร่อน ผู้ตดิ สุรา ผู้ป่วยข้างถนน ผู้พ้นโทษและคนใช้ที่สาธารณะหลับนอนชั่วคราว เนื่องจากบุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ ขาดความมั่นคง
ในการดารงชีวติ ได้อย่างปกติ ไม่มที ี่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ไม่สามารถหารายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ บุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะ
ที่ไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ทาให้มชี วี ติ อยู่อย่างยากลาบาก จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทยเองก็กาลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบาก เนื่องจาก
ตัวเลขผู้ตดิ เชื้อและผู้เสียชีวติ จานวนไม่น้อย เป็นสถานการณ์วกิ ฤติทางสุขภาพ และรวมถึงสถานการณ์วกิ ฤติทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่มคี วามรุนแรง ทาให้เห็นคนตกงานมากขึ้น
แรงงานตัดสินใจเดินทางกลับต่างจังหวัด เพราะถูกเลิกจ้างกันเป็นจานวนมาก ซึ่งในกรณีของคนที่ไม่ได้มคี รอบครัวหรือภูมลิ าเนาให้กลับ หรือกลับไปแล้วญาติไม่ให้เข้าบ้าน
ไม่อนุญาตให้อยู่อาศัย คนที่อาศัยอยู่เพียงลาพัง คนที่มเี งินเก็บไม่เพียงพอ ทาให้เกิดคนเร่ร่อน คนไร้บ้านหน้าใหม่(New Homeless) ในสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทาย
ในการบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินให้เป็นไปตามปกติ เป็นประโยชน์สงู สุดแก่กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์วกิ ฤติได้อย่างปลอดภัย จากข้อมูลสถิตผิ ู้ใช้บริการ
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า มีผู้ใช้บริการภายในหน่วยงานรวมทั้งสิ้น ๑๕๘ ราย ประกอบด้วย คนไร้ที่พึ่ง ๑๓๒ ราย
คนขอทาน ๔ ราย และผู้ป่วยจิตทุเลา ๒๒ ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณนี้มผี ู้ใช้บริการโดยเฉลี่ย ๑๓ รายต่อเดือน หรือมีผู้ใช้บริการรายใหม่เข้าใช้บริการเกือบทุกวัน
ทาให้เห็นถึงความถี่ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลสถิตกิ ารให้บริการแก่คนเร่ร่อนไร้บ้าน คนขอทาน ของกลุ่มซานตาครอสข้างถนนอีก จานวน
๑๗๙ ราย ประกอบด้วย คนไร้ที่พึ่ง ๑๓๐ ราย คนขอทาน ๑๑ ราย ผู้ป่วยจิตทุเลา ๒๔ ราย และผู้มคี วามซ้าซ้อน ๑๔ ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ให้การดูแลช่วยเหลือ
นอกหน่วยงานผ่านอาสาสมัคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิ บริการ และการช่วยเหลือของภาครัฐและสังคม เนื่องกลุ่มเป้าหมายนี้ เป็นกลุ่มที่ไม่สมัครใจเข้าใช้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ จากข้อมูลการจดทะเบียนผู้แสดงความสามารถ ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๑๕๖๓ มีผู้ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๒๗๐ คน แบ่งเป็นคนปกติ
จานวน ๑๗๔ คน คนพิการ จานวน ๙๖ คน เป็นผู้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรี,ร้องเพลง จานวน ๒๐๙ คน การแสดงศิลปะ จานวน ๒๗ คน
นาฏศิลป์ จานวน ๒๕ คน อื่นๆ จานวน ๙ คน ซึ่งผลจากการสารวจติดตามผู้แสดงความสามารถพบว่าปัญหาอุปสรรคของผู้แสดงความสามารถบางส่วน
ยังมีขดี ความสามารถไม่เป็นที่ประทับใจต่อผู้รับชม ทาให้มรี ายได้จากการแสดงความสามารถเลี้ยงชีพยังไม่เพียงต่อภาระความจาเป็นใช้จา่ ย จึงมีความต้องการให้
ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้แสดงความสามารถเพิ่มเติม ให้มขี ดี ความสามารถในการแสดงความสามารถเพื่อดารงชีพได้ดขี ึ้น
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน)
จากความสาคัญดังกล่าวในข้างต้น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
จึงจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุ่มเป้าหมายพิเศษทาง
สังคม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการจากภาครัฐและสังคมอย่างเท่าเทียม ผ่านการมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการเมืองน่าอยู่ปลอดโรคปลอดภัย(ทีมดูแลคนเมือง) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มซานตาครอส
ข้างรวมทั้ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
๑. เพื่อส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการของภาครัฐและสังคมอย่างเท่าเทียม
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในจังหวัดนครราชสีมา
๓. เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและบูรณาการทางานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
¨ โครงการเดิม
¨ โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
¨ พัฒนา
¨ ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร.......๑.......ปี เริ่มต้นปี....พฤศจิกายน ๒๕๖๔......

สิ้นสุดปี....มิถนุ ายน ๒๕๖๕...........

(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น)
.............๓๒ อาเภอ ในจังหวัดนครรชาสีมา............................................................................................................................................................................
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ๑. อาสาสมัคร ๓๒ อาเภอๆละ ๕ คน รวม ๑๖๐ คน
๒. คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ผู้ดอ้ ยโอกาส จานวน ๕๐ คน
๓. ผู้แสดงความสามารถ จานวน ๖๐ คน
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(๓.๒) ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย :……คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการเมืองน่าอยู่ปลอดโรคปลอดภัย(ทีมดูแลคนเมือง) ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และกลุ่มซานตาครอสข้างรวมทั้ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วดั
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมมีคุณภาพชีวติ ดีขึ้น เข้าถึงบริการของรัฐและสังคม………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๒) ผลผลิต
…กลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเข้าถึงบริการของรัฐและสังคม……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
…กลุ่มเป้าหมายพิเศษทางสังคมมีคุณภาพชีวติ ดีขึ้น เข้าถึงบริการของรัฐและสังคม………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ……ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม……………………………………………………………………………………..
เชิงลบ : ………………………………………………………………………………………………....
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1. อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครในการปฏิบัตงิ าน
กับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ๔ รุ่นๆละ ๕๐ คน
2. จุดบริการสัญจรแก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
๑๐ ครั้ง
3. ถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ๑ ครั้ง
4. พัฒนาทักษะอาชีพผู้แสดงความสามารถใน
จังหวัดนครราชสีมา ๒ รุ่นๆละ ๔๐ คน
5. งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถ
จังหวัดนครราชสีมา

(๖) วิธกี ำรดำเนินงำน

¨ ดาเนินการเอง

¨ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน....๑,๔๕๖,๑๐๐......บำท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
¨ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
¨ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
¨ มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
¨ ไม่มหี นังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(๙) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
¨ ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
¨ อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
¨ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัตงิ าน
¨ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มซานตาครอสข้างถนน..................
¨ มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
¨ ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
¨ ทั้งหมด

¨ บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

¨ มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
¨ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
¨ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

¨ มีประสบการณ์สงู
¨ มีประสบการณ์ปานกลาง
¨ ไม่มปี ระสบการณ์

¨ ไม่มปี ระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
¨ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
¨ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
¨ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
¨ ไม่ตอ้ งทารายงานการศึกษา
¨ ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธกี ำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
...............การติดตามการดาเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังเสร็จสินโครงการ......................................................................................................................................
...............การค้นหาภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงาน...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๕๐๔

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

๑,๔๕๖,๑๐๐
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู ้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้ าหมายพิเศษทางสังคม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ระบุจานวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จา่ ย
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)
๙๙,๖๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครในการปฏิบตั งิ านกับคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(บุคลากรภาครัฐ) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๙,๖๐๐ บาท
๑.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(เอกชน) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๑,๒๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๙,๒๐๐ บาท
๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ ๔ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๕๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๖,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๒.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(บุคลากรภาครัฐ) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท = ๒,๔๐๐ บาท
๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(เอกชน) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๑,๒๐๐ บาท = ๔,๘๐๐ บาท
๒.๓ ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ ๘ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๕๐๐ บาท = ๘,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผูแ้ สดงความสามารถในจังหวัดนครราชสีมา
๓.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(บุคลากรภาครัฐ) ๒ คนๆละ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท ๒ รุน่ = ๔,๘๐๐ บาท
๓.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(เอกชน) ๔ คนๆละ ๓ ชม.ๆละ ๑,๒๐๐ บาท ๒ รุน่ = ๒๘,๘๐๐ บาท
๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้ สดงความสามารถจังหวัดนครราชสีมา
๔.๑ ค่าตอบแทนพิธีกรคู่ ๒ คนๆละ ๖ ชม.ๆละ ๕๐๐ บาท = ๖,๐๐๐ บาท

(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

หน้า ๕๐๕

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

คาชีแ้ จง

๕๑๕,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครในการปฏิบตั งิ านกับคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๑.๑ ค่าทีพ่ กั ๕๐ คนๆละ ๑ คืนๆละ ๖๐๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ค่าเดินทางผูเ้ ข้าอบรม(ตามระยะใกล้-ไกล) ๔ รุน่ ๆละ ๔๐ คน = ๖๔,๕๐๐ บาท
๒. กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๒.๑ ค่าทีพ่ กั ๑๗๐ คนๆละ ๑ คืนๆละ ๖๐๐ บาท = ๑๐๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าเดินทางผูเ้ ข้าอบรม(ตามระยะใกล้-ไกล) ๑๖๐ คน = ๖๔,๕๐๐ บาท
๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผูแ้ สดงความสามารถในจังหวัดนครราชสีมา
๓.๑ ค่าทีพ่ กั ๔๐ คนๆละ ๒ คืนๆละ ๖๐๐ บาท ๒ รุน่ = ๙๖,๐๐๐ บาท
๓.๒ ค่าเดินทางผูเ้ ข้าอบรม(เหมาจ่าย) ๓๐ คนๆละ ๔๐๐ บาท ๒ รุน่ = ๒๔,๐๐๐ บาท
๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้ สดงความสามารถจังหวัดนครราชสีมา
๔.๑ ค่าเดินทางผูจ้ ดั แสดงผลงาน ๒๐ บูธๆละ ๑,๐๐๐ บาท = ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ ค่าเดินทางผูแ้ สดงความสามารถ(เหมาจ่าย) ๖๐ คนๆละ ๔๐๐ บาท = ๒๔,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

๘๙,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครในการปฏิบตั งิ านกับคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๑.๑ ค่าจ้างทาเอกสาร ๕๐ เล่มๆละ ๕๐ บาท ๔ รุน่ = ๘,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๒.๑ ค่าจ้างทาเอกสาร ๑๖๐ เล่มๆละ ๕๐ บาท = ๘,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผูแ้ สดงความสามารถในจังหวัดนครราชสีมา
๓.๑ ค่าจ้างทาเอกสาร ๓๐ เล่มๆละ ๕๐ บาท ๒ รุน่ = ๓,๐๐๐ บาท
๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้ สดงความสามารถจังหวัดนครราชสีมา
๔.๑ ค่าจ้างทาเวทีและจัดสถานที่ = ๗๐,๐๐๐ บาท

หน้า ๕๐๖

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึ กอบรม

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

ปี ๒๕๖๕

๖๐๓,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครในการปฏิบตั งิ านกับคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๑.๑ ค่าอาหาร ๕๐ คนๆละ ๓ มือ้ ๆละ ๒๕๐ บาท ๔ รุน่ = ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ๕๐ คนๆละ ๔ มือ้ ๆละ ๕๐ บาท ๔ รุน่ = ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมจุดบริการสัญจรแก่คนไร้ทพี่ งึ่ และคนชอทาน
๒.๑ ค่าอาหาร(ข้าวกล่อง) ๕๐ คนๆละ ๑ มือ้ ๆละ ๕๐ บาท ๑๐ ครัง้ = ๒๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ๕๐ คนๆละ ๑ มือ้ ๆละ ๓๕ บาท ๑๐ ครัง้ = ๑๗,๕๐๐ บาท
๓. กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๓.๑ ค่าอาหาร ๑๗๐ คนๆละ ๓ มือ้ ๆละ ๒๕๐ บาท = ๑๒๗,๕๐๐ บาท
๓.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ๑๗๐ คนๆละ ๔ มือ้ ๆละ ๕๐ บาท = ๓๔,๐๐๐ บาท
๔. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผูแ้ สดงความสามารถในจังหวัดนครราชสีมา
๔.๑ ค่าอาหาร ๔๐ คนๆละ ๕ มือ้ ๆละ ๒๕๐ บาท ๒ รุน่ = ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ๔๐ คนๆละ ๖ มือ้ ๆละ ๕๐ บาท ๒ รุน่ = ๒๔,๐๐๐ บาท
๕. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้ สดงความสามารถจังหวัดนครราชสีมา
๕.๑ ค่าอาหารผูเ้ ข้าร่วมงาน ๕๐๐ คนๆละ ๑ มือ้ ๆละ ๑๐๐ บาท = ๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ๕๐๐ คนๆละ ๒ มือ้ ๆละ ๓๕ บาท = ๓๕,๐๐๐ บาท

(๘) ค่ารับรองและพิธีการ

๑,๕๐๐ ๑. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้ สดงความสามารถจังหวัดนครราชสีมา
ค่าของทีร่ ะลึกประธานในพิธีเปิ ด ๑ ชิน้ = ๑,๕๐๐ บาท

(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

๔๗,๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครในการปฏิบตั งิ านกับคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๑.๑ ค่าป้ายจัดกิจกรรม ขนาด ๓ x ๒ เมตร ๑ อัน = ๑,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๒.๑ ค่าป้ายจัดกิจกรรม ขนาด ๓ x ๒ เมตร ๑ อัน = ๑,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผูแ้ สดงความสามารถในจังหวัดนครราชสีมา
๓.๑ ค่าป้ายจัดกิจกรรม ขนาด ๓ x ๒ เมตร ๑ อัน = ๑,๐๐๐ บาท

หน้า ๕๐๗

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

ปี ๒๕๖๕

๔. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้ สดงความสามารถจังหวัดนครราชสีมา
๔.๑ ค่าป้ายจัดกิจกรรม ขนาด ๕ x ๗ เมตร ๑ อัน = ๖,๐๐๐ บาท
๔.๒ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขนาด ๐.๕ x ๑.๕ เมตร ๒๐ อันๆละ ๑๕๐ บาท = ๓,๐๐๐ บาท
๔.๓ ค่าของทีร่ ะลึกประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๕๐๐ ชิน้ ๆละ ๗๐ บาท = ๓๕,๐๐๐ บาท

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึ ก

๑๐๑๐๐๐ ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครในการปฏิบตั งิ านกับคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๑.๑ ค่าวัสดุจดั กิจกรรม ๔๐ ชุดๆละ ๑๕๐ บาท ๔ รุน่ = ๒๔,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมจุดบริการสัญจรแก่คนไร้ทพี่ งึ่ และคนชอทาน
๒.๑ ค่าวัสดุจดั กิจกรรม ๕๐ ชุดๆละ ๑๐๐ บาท ๑๐ ครัง้ = ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
๓.๑ ค่าวัสดุจดั กิจกรรม ๑๖๐ ชุดๆละ ๕๐ บาท = ๘,๐๐๐ บาท
๔. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผูแ้ สดงความสามารถในจังหวัดนครราชสีมา
๔.๑ ค่าวัสดุจดั กิจกรรม ๓๐ ชุดๆละ ๑๕๐ บาท ๒ รุน่ = ๙,๐๐๐ บาท
๕. กิจกรรมงานมหกรรมผูแ้ สดงความสามารถจังหวัดนครราชสีมา
๕.๑ ค่าวัสดุจดั กิจกรรม = ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุ ณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็ น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านั้น

หน้า ๕๐๘

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
กิจกรรมย่อย ย่าโมโมเดล การพัฒนาท้องถิ่นตามภูมิสังคม วงเงิน ๓,๓๘๐,๐๘๐ บำท (สำมล้ำนสำมแสนแปดหมื่นแปดสิบบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ ๓ เสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔.๓ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเสราบกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน
และภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน
แผนงำน ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
หน่วยดำเนินกำร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยสนับสนุน : ธกส
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถำนที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๒๔๒๔๕๓๖
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ตามที่รัฐบาลได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบั บที่ 12
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาในทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หนึ่งในประเด็นหลักที่สาคัญคือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาภาคเกษตร ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา งานวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคานึงถึ ง
ความสาคัญของการกากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
มาเป็นแกนของการพัฒนาและเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดทาโครงการอบรมผู้นาผู้นาชุมชนและสมาชิกชุมชนต้นแบบ หลักสูตรการออกแบบและ
พัฒนาท้องถิ่นตามภูมิสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการที่ดินและน้าอย่างเหมาะสม หลักการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมตามภูมิ
สังคม สามารถนาไปปรับใช้และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : รูปแบบการจัดการที่ดินและน้าอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเชิงภูมิ
สังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ
ควำมเร่งด่วน : เร่งด่วนมากที่สุด
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการที่ดินและน้าในการเกษตรอย่างเหมาะสม
2. ผู้เพือ่ พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ
3. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบในการเกษตรแบบพึ่งตนเอง
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
โครงการเดิม

โครงการใหม่

หน้า ๕๐๙

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
1
ปี เริ่มต้นปี ..๑ ต.ค ๖4. สิ้นสุดปี .....๓๐ ก.ย ๖5...
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น) จังหวัดนครราชสีมา
-ศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบฯ
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นาศูนย์เรียนรู้และผู้นาชุมชนต้นแบบฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรและชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
๑. อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
๒. การปรับพื้นที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่
๓. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่การวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางนาศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้
๔. อบรมการพัฒนา 3 ขุมพลัง หัวคันนาทองคากิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม
๕. ลงพื้นที่การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาการพัฒนา 3 ขุมพลัง ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่างการสร้างพลังสามัคคีพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน

ปี ๒๕๖๕
๑๐๐
๒
๑๐๐
๕๐
๕

(๔.๒) ผลผลิตผลผลิต
๑. เกษตรกรได้รับการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร จานวน ๑๐๐ ราย
๒. การปรับพื้นที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ จานวน ๒ แปลง
๓. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน จานวน ๒๐ ราย
๔. ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าทางการเกษตรในระยะยาว จานวน ๑ ชุมชน
๕. การจัดการน้า ดิน ป่า สานต่อศาสตร์พระราชา จานวน ๑ ต้นแบบ
๖. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางนาศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ จานวน
๑๐๐ ราย
(๔.๓) ผลลัพธ์
๑. มีแหล่งน้าทางการเกษตรเพียงพอ ผลผลิตทางการเกษตรลดความเสี่ยง
๒. รวมกลุ่มอาชีพเกษตรกร ร่วมกันบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
๓. ชุมชนในภาคการเกษตร มีศักยภาพในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง
๔. ผลผลิตการเกษตร ได้รับผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น มากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์
(๔.๔) ผลกระทบ :
- ไม่มี

หน้า ๕๑๐

(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
๑.เกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหา




สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
๒. การปรับพื้นที่การเกษตรตามแบบ



แนวทางทฤษฎีใหม่

๓. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา
การเกษตรในพื้นที่การวิเคราะห์ปญ
ั หาและ


หาแนวทางนาศาสตร์พระราชาไป
ประยุกต์ใช้
๔. การพัฒนา 3 ขุมพลัง หัวคันนาทองคา


กิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม
๕. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาการ
พัฒนา 3 ขุมพลัง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4


อย่างการสร้างพลังสามัคคีพัฒนาชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน
(๖) วิธีกำรดำเนินงำน

ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงิน
๓,๓๘๐,๐๘0
บำท (สำมล้ำนสำมแสนแปดหมื่นแปดสิบบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรีย มพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

หน้า ๕๑๑

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร : การทาโครงการต่อเนื่อง
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

หน้า ๕๑๒

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน
และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
กิจกรรมย่อย : ย่าโมโมเดล การพัฒนาท้องถิ่นตามภูมสิ ังคม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

3,338,080.00
808,920.00
25,200.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร บุคลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วัน × 2 คน
50,400.00 2. ค่าตอบแทนวิทยากร มิใช่บคุ ลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วัน × 2 คน
63,000.00 3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วัน × 5 คน
202,800.00 1. ค่าที่พกั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 17 คน x 2 คืน
2. ค่าเดินทางวิทยากร 5,500 บาท x 4 คน
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน
4. ค่าเบีย้ เลี้ยงนักศึกษาปฏิบตั ิงาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วัน × 4 คน

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน

15,000.00 1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 3 ครั้ง

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

68,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 100 คน x 2 วัน
2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 100 คน x 4 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 100 ชุด
10,000.00 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่

160,000.00 ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ 20,000 x 2 แปลง
ค่าจ้างแรงงานเตรียมวัสดุ แปลงสาธิตก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๔) วัสดุการเกษตร

5,520.00 ค่าวัสดุสานักงาน 5,520 บาท
200,000.00 ค่าวัสดุการเกษตรในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท 2 แปลง

หน้า ๕๑๓

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
ค่าของที่ระลึกวิทยากร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
9,000.00 ค่าของที่ระลึกวิทยากร ๑,000 บาท x 9 คน

คาชีแ้ จง

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
3. งบรายจ่ายอื่น
3.๑ ........................................................................
กิจกรรมหลัก : เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญ
ั หาการเกษตรในพืน้ ที่การวิเคราะห์ปญ
ั หาและหาแนวทางนาศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้
702,320.00
กิจกรรม อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิม่ รายได้แก่เกษตรกร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
25,200.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร บุคลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วัน × 2 คน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
50,400.00 2. ค่าตอบแทนวิทยากร มิใช่บคุ ลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วัน × 2 คน
63,000.00 3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วัน × 5 คน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

87,200.00 1. ค่าที่พกั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 17 คน x 2 คืน
2. ค่าเดินทางวิทยากร 5,500 บาท x 4 คน
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน
4. ค่าเบีย้ เลี้ยงนักศึกษาปฏิบตั ิงาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วัน × 4 คน

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่

15,000.00 1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 3 ครั้ง
68,000.00 1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 100 คน x 2 วัน
2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 100 คน x 4 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 100 ชุด
10,000.00 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง
160,000.00 ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ 20,000 x 2 แปลง
ค่าจ้างแรงงานเตรียมวัสดุ แปลงสาธิตก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

หน้า ๕๑๔

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๔) วัสดุการเกษตร
ค่าของที่ระลึกวิทยากร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

5,520.00 ค่าวัสดุสานักงาน 5,520 บาท
200,000.00 ค่าวัสดุการเกษตรในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท 2 แปลง
18,000.00 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2,000 บาท x 9 คน

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
3. งบรายจ่ายอื่น
3.๑ ........................................................................
กิจกรรมหลัก : อบรมการพัฒนา 3 ขุมพลัง หัวคันนาทองคากิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดการพืน้ ที่เกษตรกรรม
กิจกรรม อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิม่ รายได้แก่เกษตรกร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

647,220.00

25,200.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร บุคลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วัน × 2 คน
50,400.00 2. ค่าตอบแทนวิทยากร มิใช่บคุ ลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วัน × 2 คน
63,000.00 3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วัน × 5 คน

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

67,600.00 1. ค่าที่พกั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 1๐ คน x 2 คืน
2. ค่าเดินทางวิทยากร 5,500 บาท x 4 คน
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน
4. ค่าเบีย้ เลี้ยงนักศึกษาปฏิบตั ิงาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วัน × 4 คน

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่

15,000.00 1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 3 ครั้ง
41,500.00 1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 50 คน x 2 วัน
2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 50 คน x 4 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 50 ชุด
10,000.00 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง
160,000.00 ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ 20,000 x 2 แปลง

หน้า ๕๑๕

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
ค่าจ้างแรงงานเตรียมวัสดุ แปลงสาธิตก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๔) วัสดุการเกษตร
ค่าของที่ระลึกวิทยากร

5,520.00 ค่าวัสดุสานักงาน 5,520 บาท
200,000.00 ค่าวัสดุการเกษตรในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท 2 แปลง
9,000.00 ค่าของที่ระลึกวิทยากร ๑,000 บาท x 9 คน

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
3. งบรายจ่ายอื่น
3.๑ ........................................................................
กิจกรรมหลัก : ลงพืน้ ที่การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาการพัฒนา 3 ขุมพลัง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการสร้างพลังสามัคคีพฒ
ั นาชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
1,179,620.00
กิจกรรม อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิม่ รายได้แก่เกษตรกร
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
25,200.00 1. ค่าตอบแทนวิทยากร บุคลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 600 บาท × 3 วัน × 2 คน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
50,400.00 2. ค่าตอบแทนวิทยากร มิใช่บคุ ลากรของรัฐ 7 ชั่วโมง × 1,200 บาท× 3 วัน × 2 คน

หน้า ๕๑๖

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

งบประมาณ
คาชีแ้ จง
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)
63,000.00 3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ 7 ชั่วโมง × ๖00 บาท × 3 วัน × 5 คน
338,000.00 1. ค่าที่พกั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 1,๔00 บาท x 1๐ คน x 2 คืน x 5 ครั้ง
2. ค่าเดินทางวิทยากร 5,500 บาท x 4 คน x 5 ครั้ง
3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 4,000 บาท x 3 คน x 5 ครั้ง
4. ค่าเบีย้ เลี้ยงนักศึกษาปฏิบตั ิงาน 40 บาท × 7 ชั่วโมง × 5 วัน × 4 คน x 5 ครั้ง

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๔) วัสดุการเกษตร
ค่าของที่ระลึกวิทยากร

75,000.00 1. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 15,000 บาท x 5 ครั้ง
207,500.00 1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 50 คน x 2 วัน x 5 ครั้ง
2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 50 คน x 4 มื้อ x 5 ครั้ง
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 15,000 x 5 ครั้ง
4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 บาท x 50 ชุด x 5 ครั้ง
10,000.00 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง คานวนตามระยะทางกรมทางหลวง x 5 ครั้ง
160,000.00 ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ ที่การเกษตร 20,000 x 2 แปลง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ 20,000 x 2 แปลง
ค่าจ้างแรงงานเตรียมวัสดุ แปลงสาธิตก่อนการฝึกก่อนการอบรม 30,000 x 2 แปลง

5,520.00 ค่าวัสดุสานักงาน 5,520 บาท
200,000.00 ค่าวัสดุการเกษตรในการปรับพืน้ ที่การเกษตรตามแบบแนวทางทฤษฎีใหม่ และอื่นๆ 100,000 บาท 2 แปลง
45,000.00 ค่าของที่ระลึกวิทยากร ๑,000 บาท x 9 คน x 5 ครั้ง

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
3. งบรายจ่ายอื่น
3.๑ ........................................................................

หมายเหตุ
๑. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ บั ผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ งี บประมาณเท่านัน้
หน้า ๕๑๗

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชนแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 25๖๕
ยุทธศาสตร์ชาติ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 1 ด้านความมั่นคง ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
นโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมลา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด /กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐและอื่น ๆ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร ไชยสอน ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ติดต่อ สานักงานยุติธรรม
จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7-8 ถนนร่วมเริงไชย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4435 3955
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : ตามนโยบายรัฐ บาล ข้อ 3 การลดความเหลื่ อมลา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ประกอบกับ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) มีหน้าที่ในการเสนอแนวนโยบาย วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
ภายในจังหวัด วางแนวทางบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในทุกมิติ และในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา (กพยจ.) ในครังที่ 3/2563 เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ (กพยจ.) ในครังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
256๓ มีมติให้สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการเสนอ “โครงการการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในชุมชนแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 25๖๕ ในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพืนที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมาก
เป็นอันดับ 2 ของประเทศ แต่ยังมีประชาชนเป็นจานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ หรือสิทธิที่ควรจะได้รับจากรัฐ
เช่น กรณีเหตุกราดยิงในพืนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาที่ เป็นตัวเงิน หรือด้านทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้สูญเสีย เป็นการ
เยียวยาด้านจิ ตใจ หรือการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ปัญหาการถูกจับกุม หรือถูกขังโดยที่ไม่ได้มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ
ความผิด ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งผู้ต้องหาไม่ได้เยียวยาจะต้องเป็นภาระของผู้เสียหายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ปัญหาทอดทิง
หรือทารุณกรรมผู้สูงอายุ หรือเด็ก หรือทารก ซึ่งบุคคลในครอบครัวไม่มีความพร้อมที่จะเลียงดู ซึ่ง ตามรัฐธรรมนูญ 2560
มาตรา 25 วรรคท้ายได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระทาความผิดอาญา ของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จ ะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ” และ
กฎหมายภายในประเทศ ซึ่งเปนกลไกและเป็นกรอบของการสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน แต่ยังมีประชาชนเป็น
ส่วนน้อย ที่รับรู้ เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จึงทามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เรื่อยๆ
โดยที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว
ดังนัน หากประชาชนไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล เยียวยาจากรัฐตามกฎหมาย นอกจากจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ในเรื่ อ งของการด ารงชี พ แล้ ว ยั ง อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศชาติ เ ช่ น มี ปั ญ หา
อาชญากรรมเพิ่ม มากขึน มีผู้ ด้อยโอกาสทางสั งคมเพิ่มมากขึ น เพื่อไม่ให้ ส่ งผลกระทบวงกว้าง จึงควรเสริมสร้ างความรู้
ให้ประชาชนควรได้รับสิทธิโดยชอบตามกฎหมายของตนเอง
หน้า ๕๑๘

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นปัญหาสาคัญที่กระทบต่อ
การดารงชีวิตของประชาชน และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น จึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ด้านต่างๆ เช่น ดานการเมืองการปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
๒. เพื่อจัดการปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในจังหวัดนครราชสีมาให้ทันต่อเหตุการณ์
๓. เพื่อหาแนวทางบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการในจังหวัดเพื่อจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ........1..........ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น ) สถานที่เอกชน หรือ
สถานที่ราชการในจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ทุกตาบล ในเขตพืนที่จังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึนมากกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้มากกว่าร้อยละ ๙๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ ผู้เข้าร่วมโครงการทราบช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างถูกต้องมากกว่าร้อยละ ๙๐
(๔.๒) ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถแนะนาผู้ถูกละเมิดสิทธิไปรับบริการจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
และหน่วยงานรัฐมีการบูรณาการร่วมกัน สามารถส่งต่อเรื่องได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์
(๔.๓) ผลลัพธ์ ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืนที่จังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ได้รับการดูแล หรือเยียวยา จะลดลง
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิ ง บวก : ประชาชนได้ รั บการเยี ยวยาอย่ างทั่ วถึ ง และรวดเร็ ว อันเป็ นการแก้ ไขปัญหาความเดื อดร้อนให้ชุ มชน
อย่างแท้จริง
เชิงลบ : ๑. หน่วยงานรัฐจะต้องเร่งหาวิธีการ เครื่องมือในการดูแลประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์
๒. หน่วยงานรัฐจะต้องเร่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซาซ้อนของการดาเนินการ
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

หน้า ๕๑๙

กิจกรรมย่อย
1. สร้างการรับรู้กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้าน
ต่างๆ เช่น ดานการเมืองการ
ปกครองและกระบวนการยุติธรรม
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

ต.ค.-ธ.ค.
63


ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
64
64



ก.ค. - ก.ย.
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2. สร้างแนวทางการขอรับความ
ช่วยเหลือ หรือการติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการ และประชาชน ที่
รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย









3. ดาเนินการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐในพืนที่จังหวัด









(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ 487,00๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จัดจานวน ๑ ครัง
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืนที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืนที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืนที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาใน
ฐานะเลขานุการ กพยจ.
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
หน้า ๕๒๐

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทังหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
การติดตามประเมินผลระยะ 6 เดือน และ 1 ปี
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
การดาเนินการในครังแรกครอบคลุมทุกตาบล แต่ไม่สามารถดาเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชน จึงอาจจะเกิดปัญหาใน
เรื่องการแจ้งข้อมูลให้ชุมชนทราบในกรณีที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ปี ๒๕64
ปี ๒๕65

คาชี้แจง

(ถ้ามี)
487,000

โครงการ : : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

กิจกรรมย่อย : ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชนแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 25๖๕
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
20,๗๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้กลุ่ม จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
เป็- ค่นาเงิตอบแทนวิ
น ๑๒,0๐๐ทยากรเสวนา
บาท
จานวน ๕ คน จานวน ๑.๕ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จานวน 4 คน คนละ 1.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จานวน 1 คน คนละ ๑ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ
๒21,7๐0 บาท - ค่าทีพ่ ักผู้เข้ารับการอบรม ๓๐0 คน ๆ ละ ๔๕0 บาท เป็นเงิน ๑๓๕,000.- บาท
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม จานวน 2๘๙ คน ๆ ละ 3๐๐ บาท เป็นเงิน 86,700 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
๓๓,100 บาท - ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมซองเอกสาร 2๘๙ คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2๘,๙00 บาท
- ค่าวัสดุอื่น ๆ จานวน 4,200 บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
211,500 บาท - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 300 คน คนละ 300 บาท จานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 300 คน คนละ 35 บาท จานวน 3 มื้อ เป็นเงิน 31,500 บาท
รวมเป็นเงิน
487,00๐ บาท ( รวมเป็นเงิน สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมย่อย : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสาคัญเร่งด่วนและการถูกละเมิดสิทธิด้านกฎหมายของประชาชน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 25๖๕
ยุทธศาสตร์ชาติ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 1 ด้านความมั่นคง ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
นโยบายรัฐบาล ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้า เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐและอื่น ๆ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร ไชยสอน ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1849/7-8 ถนนร่วมเริงไชย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 3955
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : ตามนโยบายรัฐ บาล ข้อ 3 การลดความเหลื่ อมล้า เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ประกอบกับ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) มีหน้าที่ในการเสนอแนวนโยบาย วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
ภายในจังหวัด วางแนวทางบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในทุกมิติ และในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา (กพยจ.) ในครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ (กพยจ.) ในครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
256๓ มี ม ติ ใ ห้ ส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด นครราชสี ม าในฐานะเลขานุ ก ารเสนอ “โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมส าคัญเร่ งด่ว นและการถูกละเมิดสิท ธิด้านกฎหมายของประชาชนพื้นที่จังหวัดนครราชสี มาแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ 25๖๕” บรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในการแก้ไขปัญหา
ของจังหวัดนครราชสีมา
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
1. สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ส่งผลให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสภาวะทาง
เศรษกิจในทั่วประเทศในหลายๆด้าน รวมถึงจังหวัดนครราชสีมา ทั้งภาคราชการ หรือภาคธุรกิจ ตลอดจนห้างร้านเอกชนต่างก็
ได้รับผลกระทบโดยทั่วกัน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 32 อาเภอ มีประชากรจานวนมากถึง
2,639,226 คน จึงมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงแนวโน้มการก่ออาชญากรรมที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
เศรษฐกิจทดถอย ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้นจานวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่ส่งผลให้มีการก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันของจังหวัดนครราชสีมา มีสถานประกอบการปิดตัวลง จานวน ๙๗ แห่ง สาเหตุมา
จากผลกระทบทั้งจากการบริหารและผลกระทบจากสถานการณ์ covid 19 ที่ทาให้มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจานวนกว่าพันคน
เมื่อรวมกับสถิติแรงงานที่ว่างงานในจังหวัดนครราชสีมาในปี 2563 ที่มีอยู่เดิมแล้วกว่า ๕๒,๕๓๒ คน จึงเป็นสถานการณ์ที่น่า
ห่วงใยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ทุกพื้นที่ การถูกละเมิดสิทธิและตกเป็น
ผู้เสียหายในคดีอาญาอีกจานวนมาก อาทิเช่น ในคดีจ่าคลั่งกราดยิงเมื่อช่วงต้นปี จากการวิ เคราะห์สภาพปัญหาทาให้ทราบว่า
เป็นปัญหาไม่มีทางออกในการเรียกร้องสิทธิกระบวนยุติธรรมในทางแพ่งจากสัญญาซื้อขายบ้าน จึงเป็นเหตุให้ก่อเหตุสลด
ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นอื่ น เช่ น การถู ก หลอกลวงต้ ม ตุ๋ น การไม่ รู้ สิ ท ธิ แ ละความเข้ า ใจในตั ว บทกฎหมาย
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ในกระบวนการยุติธรรม จึงทาให้เกิดการถูกเอาเปรียบจากคนที่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ
ที่เข้าแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ อาศัยช่องว่างของกฎหมาย และความไม่รู้ของประชาชน ทาให้ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบ
ต่างๆมากมาย เช่น ปัญหาแชร์ลูกโซ่ซง่ึ มีกลุ่มผู้เสียหายเป็นจานวนมาก โครงการหลอกปลูกมันเทศแล้วไม่รับซื้อในหลายอาเภอ
โครงการหลอกขายทองแล้วไม่ได้ทอง โครงการหลอกเปิดบัญชีธนาคารในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังปัญหาทางเศรษฐกิจที่มี
ชาวนาในชุมชนในหลายพื้นที่ไม่มีพื้นที่ตากข้าว นาข้าวเปลือกที่เสร็จจากการเก็บเกี่ย ว เข้ามาตากในถนน ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
และเกิดข้อพิพาทขึ้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ สร้างการรับรู้กฎหมายและแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนลุกลามบานปลาย เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลอุบายหลอกลวง เยียวยาความเสียหาย อันจะทาให้เป็นการ
ลดปัญหาการก่ออาชญากรรม และสร้างขวัญกาลังใจประชาชน อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ตามวิสัยทัศน์
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัยได้
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ปัญหาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของประชาชนมีจานวนมาก
และมีทั้งข้อมูลที่แจ้งกับรัฐอย่างเป็นทางการ และมีข้อมูลที่ประชาชนยังไม่ได้แจ้งให้รัฐทราบ หากปล่อยไว้เนิ่นช้า ก็จะสร้าง
ความเสียหายเป็นวงกว้าง จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ ความเหลื่อมล้าในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่จาเป็น
เร่งด่วนในการช่วยเหลือ ประชาชน และกฎหมายแรงงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรม
ต่างๆ
๒. เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาคัญในพื้นที่แบบบูรณาการ การถูกละเมิดสิ ทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม การเยียวยาผู้เสียหายจากอาชญากรรม หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ การถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
๓. เพื่อสร้างเครือข่าย กระบวนการมีส่วนร่วมในการบูรณาการหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 ดาเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ........1..........ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) ในเขต 32 อาเภอ
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆที่มีบทบาทสาคัญในพื้นที่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ๑ การสร้างการรับรู้กฎหมาย และช่องทางการขอรับบริการที่ถูกต้องจากภาครัฐ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด ๒ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด ๓ จานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดโครงการได้ ร้อยละ ๑๐0
(๔.๒) ผลผลิต ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครมีองค์ความรู้และสามารถป้องกัน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้
(๔.๓) ผลลัพธ์ มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรรมในพื้นที่

หน้า ๕๒๔

(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :หน่วยงานของรัฐมีเครือข่ายในพื้นที่ ทาให้ประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนได้
เชิงลบ : ๑.สถานการณ์โควิด ๑๙ ทาให้การจัดโครงการต้องมีมาตรการที่เข้มข้นรัดกุม สถานที่ต้องเพียงพอ ๒.
งบประมาณจากัดทาให้การอบรมทาได้ไม่ครอบคลุม
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
1. สร้างการรับรู้กฎหมาย และ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใน
การอานวยความยุติธรรม

ต.ค.-ธ.ค.
63

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
65
65

ก.ค. - ก.ย.
65









2. สร้างแนวทางการป้องกันแก้ไข
ปั ญ หาแบบบู ร ณาการ แบ่ ง กลุ่ ม
ระดมความคิดเห็น









3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการบูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่









(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ ๖๙๓,๐00 .- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จัดจานวน 3 ครั้ง
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
เลขานุการ (กพยจ)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
การติดตามประเมินผลระยะ 6 เดือน และ 1 ปี
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
งบประมาณในการจัดอบรมไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานัก
งบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ
ปี ๒๕64
ปี ๒๕65
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

693,000

โครงการ : : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

กิจกรรมย่อย : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสาคัญเร่งด่วนและการถูกละเมิดสิทธิด้านกฎหมายของประชาชนพืน้ ที่จงั หวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 25๖๕
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
86,400 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายจานวน 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท/ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 43,200 บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่มๆ ละ 2 คน มี 4 กลุ่ม รวมจานวน 8 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 43,200 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
225,000 - ค่าที่พกั ผู้เข้ารับการอบรม 80 คนๆ ละ 500 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 40,000 บาท/ครั้ง รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
- ค่าที่พกั คณะเจ้าหน้าที่และวิทยากร 12 คนๆ ละ 500 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม 80 คน/ครั้ง รวมเป็น 240 คนๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ครั้งละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
119,400 - ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมซองเอกสาร 80 คนๆ ละ 100 บาท จานวน 3 ครั้งๆ ละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
- ค่าเจลล้างมือและผ้าปิดจมูก 300 คนๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุอนื่ ๆ ครั้งละ 18,800 บาท รวมเป็นเงิน 56,400 บาท
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
262,200 - ค่าอาหารเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๘0 คน คณะเจ้าหน้าที่ 12 คน รวมทั้งหมด ๙2 คน
จานวน 3 มื้อ คนละ 250/มื้อ รวมเป็นเงิน 750 บาท/คน/วัน เป็นเงิน 69,000 บาท/ครั้ง รวม 3 ครั้ง เป็นเงิน 207,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 80 คน คณะเจ้าหน้าที่ 12 คน
รวม 92 คน 2 วัน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท/คน คนละ 200 บาท/วัน เป็นเงิน 18,400 บาท/ครั้ง รวมเป็นเงิน 55,200 บาท
รวมเป็นเงิน
693,000 รวมเป็นเงิน 693,00 บาท (หกแสนเก้าหมืน่ สามพันบาทถ้วน) โดยขออนุมตั ถิ ัวจ่ายทุกรายการ
หมายเหตุ
๑. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รบั ผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ......
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืน
วงเงิน
6,000,000
บาท
กิจกรรมย่อย : ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ จปฐ.
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ตาแหน่ง : ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-3798
: นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ ตาแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตดิ ต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2991
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทา เพื่อส่วนร่วม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิตสิ ขุ ภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มคี ุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สดุ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนา และพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชนเพื่อยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชมุ ชนจัดสวัสดิการและบริการ ในชุมชน
และผลักดันกลไกการกระจายที่ดนิ ทากินและการบริหารจัดการที่ดนิ ของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา การไม่มที ี่ดนิ ทากินและที่อยู่อาศัย
รวมถึงการมีสทิ ธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่
ตามแผนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แนวทางส่งเสริมและพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่ นร่วมของครอบครัว
ชุมชน และภาคเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวติ ทุกช่วงวัย ผู้ที่ดอ้ ยโอกาส ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สงั คมคุณภาพสูง
และจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดวิสยั ทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง” รวมทั้งมีประเด็นการพัฒนาจังหวัด สริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึง
วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม และอื่นๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก จากรายงานของ McKinsey & Company
(March 26, 2020) จะส่งผลให้โลกมีผลผลิต (Productivity) ลดลงถึง 30% นั่นหมายถึง โลกจะขาดอาหารและเศรษฐกิจจะมีการเติบโตลดลง 1.5% ของ World GDP
อีกทั้งวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทั้งเรื่อง ภัยแล้งและน้้าท่วมที่คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น
ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวติ และโครงสร้างพื้นฐานที่จา้ เป็นท้าให้เศรษฐกิจฐานราก ของประเทศเกิดความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้้าทางสังคม
ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ เนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงและมีแน้วโน้ม
ที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถกู กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน
รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช มาเป็นหลักในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีสว่ นร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหาจัดการโดยชุมชน
พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มวี ถิ ชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม "อยู่เย็น เป็นสุข"
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ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็น
ฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมคิ ุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนให้มคี วามรู้และปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวติ อย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้
ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็ว ด้วยการจัดทาโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนาเอาทฤษฎีใหม่กว่า 40 ทฤษฎีที่ทรงพระราชทาน
ไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กบั แนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมสิ งั คมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับ
ภัยพิบัติ ในรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมสิ งั คมต่างๆ ผ่านการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐาน
และงบประมาณ และบูรณาการการทางานจากภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั ครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการเตรียมความพร้อม
ให้ชมุ ชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง ในเรื่องของน้า อาหาร และพลังงานทดแทนสร้างภูมคิ ุ้มกันชุมชนต่อสภาพปัจจุบันที่โลกกาลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบัตธิ รรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาด วิกฤตทางด้านความอดอยาก และวิกฤตความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจ
หรือสงครามในรูปแบบต่างๆในอนาคต
จังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดวิสยั ทัศน์วา่ “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์โคราชดังกล่าวข้างต้น จังหวัดได้โครงการ “ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัตใิ นรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชมุ ชนต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564
สิ้นสุดปี กันยายน 2565
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
สถานที่ฝกึ อบรม และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ ภายในจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ 40 ครัวเรือน บุคลากร ประชาชน และภาคีการพัฒนา 7 ภาคี จากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
(๓.๒) ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย : เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วดั
1) เกิดแกนนาการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจาฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และครูพาทา จานวน 20 ครัวเรือน
2) เกิดพื้นที่เรียนรู้ชมุ ชนต้นแบบ ระดับครัวเรือน จานวน 40 ครัวเรือน
3) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิม ภายใน 2 ปี
(๔.๒) ผลผลิต
1) กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนาการขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัตใิ นรูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่เป้าหมายได้ จานวน 40 คน
2) เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จานวน 40 ครัวเรือน
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
การเพิ่มรายได้ครัวเรือนผ่านการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ในปีแรก เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กบั ครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว
เพื่อลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้ให้กบั ครัวเรือน และพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว สามารถผลิตข้าวนาปีคิดเป็นผลผลิตเป็นข้าว สามารถเป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ยงดู
คนในชุมชน ระยะต่อมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่ตามแนวพระราชดาริ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กบั ครัวเรือน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : 1) ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละมีความสุข
2) ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงลบ : ไม่มี
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65
เม.ย.-มิ.ย. 65
ก.ค. - ก.ย. 65
1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ณ สถานที่ฝกึ อบรม ภายในจังหวัดนครราชสีมา
2. พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ
จานวน 20 แปลงๆละ 3 ไร่
3. ฝึกปฏิบัตกิ ารเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี
ด้วยการบูรณาการการทางานแบบมีสว่ นร่วม ในรูปแบบการช่วยเหลือกัน
และกัน ผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี
จานวน 3 ครั้ง ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
(๖) วิธกี ารดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

 จ้างเหมา

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
รายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
6,000,000
1,840,000
งบดาเนินงาน
66,000
- ค่าตอบแทน
686,000
- ค่าใช้สอย
1,088,000
- ค่าวัสดุ
งบลงทุน
4,160,000

เงินนอกงบประมาณ

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มหี นังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัตงิ าน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
๏ เครื่องมือดาเนินการ

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ






มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สงู
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 ไม่มปี ระสบการณ์

 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ตอ้ งทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอาเภอ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างสม่าเสมอ
- จัดหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนด้านการแปรรูปและการตลาด
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

ไม่มี
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แบบฟอร์ รายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑
กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
6,000,000
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวติ ทุกช่วงวัย ผู้ทดี่ อ้ ยโอกาส ลดความเหลือ่ มลา้ ทางสังคม
ชือ่ โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
กิจกรรมย่อย : ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
๑. งบด้าเนินงาน
1,840,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,840,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
66,000
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
66,000
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
686,000
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
60,000
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
626,000
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
1,088,000
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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ค้าชีแจง

- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชน บรรยาย จานวน 1คน จานวน 15 ชัว่ โมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ภาคเอกชน แบ่งกลุม่ จานวน 2 คน จานวน 20 ชัว่ โมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท

ค่าใช้สอยฝึกอบรมเพิม่ ทักษะ
ค่าเช่าทีพ่ กั จานวน 40 คนๆละ 4 คืนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
ค่าอาหารไม่ครบมือ้ จานวน 40 คนๆละ 14 มือ้ ๆละ 150 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 40 คนๆละ 10 มือ้ ๆละ 35 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
ค่าพาหนะ (ถัวเฉลีย่ ) จานวน 40 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
ค่าใช้สอยสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชน
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 จุดๆละ 20 คนๆละ 3 มือ้ ๆละ 150 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 40 จุดๆละ 20 คนๆละ 6 มือ้ ๆละ 35 บาท
เป็นเงิน 168,000 บาท

ค่าวัสดุฝกึ อบรมเพิม่ ทักษะ
ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม เป็นเงิน 8,000 บาท
ค่าวัสดุสนับสนุนการสาธิตอาชีพ จานวน 40 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป
(๑.๑) ค่าทีด่ นิ
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)

ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖๕

ค้าชีแจง
ค่าวัสดุสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชน
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ จานวน 40 แปลงๆละ 25,000 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท

4,160,000
4,160,000

ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการตัง้ งบประมาณ
- เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
- อัตราราคาค่างานต่อหน่วย 104,000 บาทต่อแปลงละ 3 ไร่
- ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง จานวน 40 แปลงๆละ 104,000 บาท เป็นเงิน 4,160,000 บาท
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
ลำดับควำมสำคัญ..........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ : โครงกำรเสริมสร้ ำงควำมมั่นคงในกำรพัฒนำคนและชุมชนอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรประชำสัมพันธ์/กำรเผยแผ่/กำรเทิดทูนและธำรงไว้
ซึ่งสถำบันหลักของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมย่อย : เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
วงเงิน 1,000,000 บาท
แผนงาน : ๖. สร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
ให้ประชำชนได้รับรู้รับทรำบ
๙. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของประชำชน หรือนักเรียน นักศึกษำ ในจังหวัด
๑๐. ส่งเสริมในกำรให้ควำมรู้ และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
หน่วยดาเนินการ : กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : พันเอกยุวัต ขันธปรีชำ ตาแหน่ง : รองผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน จ.นม.
สถานที่ติดต่อ : กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๔-244-073
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
รั ฐ บำลมี น โยบำยปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ สถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์ เ ป็ น
องค์ประกอบสำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยตำมประเพณีกำรปกครองของไทย รัฐบำลจึงถือ
เป็นหน้ำที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดีและปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ
โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคมจิตวิทยำ และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรดำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจ หรือประสงค์ร้ำย มุ่งสั่นคลอนสถำบันหลักของชำติโดยไม่
คำนึงถึงควำมรู้สำนึกและควำมผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมำก ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ สถำบัน พระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำย
ของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถนำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำ
ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำง
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ :
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กรอบกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อให้สำมำรถ
รองรั บ ผลกระทบกำรเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง ประเทศไทยมี ก ำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นสถำบันหลัก ที่ยึดโยงคนไทย
ให้เกำะเกี่ยวคนในชำติอย่ำงแน่นแฟ้น เป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิตของคนในสังคมฯ
เพื่ อ เป็ น กำรสร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และร่ ว มกั น ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์
สร้ ำ งควำมรั ก ควำมสำมั ค คี ข องประชำชน และขยำยผลโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ ใ นพื้ น ที่
อันจะส่งผลให้ประชำชนมีควำมรักชำติ เกิดควำมรักควำมสำมัคคี เป็นรำกฐำนที่เหนียวแน่นในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติให้มีควำมเจริญมั่นคง กอ.รมน. จึงได้จัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ขึ้น
ความเร่งด่วน :
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ และสถำบันสำคัญของชำติ
๒.๑.๒ เพื่อให้ประชำชนมีควำมปรองดองสมำนฉันท์ มีควำมเข้ำใจร่วมกัน เกิดควำมสมัครสมำน
สำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒.๒) ความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
 กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข็งขันทำงเศรษฐกิจ
 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่วยืนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยำนธรณีโครำชสู่อุทยำนธรณีโลก
√ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถำบันหลักของชำติ และควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รองรับ Smart City, MICE City และด้ำนอื่น ๆ
๓.กิจกรรมของโครงการ
ที่

กิจกรรม

๑. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๒. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๓. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๔. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

งบ
ดำเนินงำน
๑๐๐,๐๐๐

งบประมำณ (บำท)
งบลงทุน

งบ
รวม
รำยจ่ำย
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง
อื่น
๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.
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ที่

กิจกรรม

๕. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๗. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๙. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๑๐ กิจกรรมกำรฝึกอบรม
. เสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำติ ศำสนำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
รวม

งบประมำณ (บำท)
งบลงทุน
รวม
งบ
งบรำยจ่ำย
ดำเนินงำน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง
อื่น
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

กอ.รมน.
จังหวัด น.ม.

๑,๐๐๐,๐
๐๐
หมำยเหตุ : ขอถั่วเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

-

-

-

๑,๐๐๐,๐
๐๐
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๔. ตัวชี้วัดโครงการ
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
๑. จำนวนตำบลที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
๑๐ ตำบล
ควำมรักชำติ ศำสนำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
(ในพื้นที่ จว.น.ม.)
รวม
๑๐ ตำบล
๕. ระยะเวลำดำเนินงำน : ตุลำคม ๒๕๖๔ - กันยำยน ๒๕๖๕
๖. สถำนที่ดำเนินกำร : ๑๐ ตำบล ในพื้นที่ จว.น.ม.
๗. งบประมำณจังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)

จำนวน
๑๐ รุ่นๆ ละ ๑๔๔
คน รวม ๑,๔๔๐ คน
๑,๔๔๐ คน

๘. รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (รำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำย ทุกรำยกำร
ตำมแบบที่สำนักงบประมำณกำหนด
๘.๑ งบดำเนินงำน
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
*(กรณีจัดหำครุ ภัณฑ์ จะต้องมีควำมพร้ อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะผลกำรสื บรำคำ และสถำนที่รองรับ
ครุภัณฑ์ รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน)
๒) ค่ำก่อสร้ำง*
รวม ...............-.............................บำท
*(กรณีสิ่งก่อสร้ำง ต้องพิจำรณำให้มีควำมพร้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (TOR) แบบรูปแบบ
รำยกำรประมำณรำคำสถำนที่/พื้นที่ก่อสร้ำง รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน)
๘.๓ งบรำยจ่ำยอื่น (ระบุงำน/กิจกรรม เช่น จ้ำงที่ปรึกษำ เป็นต้น)
รำยกำร ..................-.............................
รวม .....................-.......................บำท
๙. ควำมพร้อมของโครงกำร ประกอบด้วย
√ ดำเนินกำรได้ทันที
อยู่ในระหว่ำงเตรียมควำมพร้อม
๙.๑ ควำมพร้อมของพื้นที่ดำเนินกำร
√ มีแล้ว และได้รับอนุญำตให้ใช้ได้ตำมกฎหมำย
ต้องจัดหำใหม่
๙.๒ ควำมพร้อมของแบบรูปรำยกำร
√ มีและสมบูรณ์
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
๙.๓ ควำมพร้อมของกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม
√ ไม่กระทบ
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมฯ
 ยังไม่ผ่ำน
๙.๔ ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือและเทคนิค
√ สูง
 ปำนกลำง
 ต่ำ
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๙.๕ กำรศึกษำโครงกำรเบื้องต้น
√ ไม่ต้องมี เพรำะ ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
มีแล้ว
 ยังไม่มี
เพรำะ .............................................................................................................
๑๐. วิธีดำเนินงำน
√ ดำเนินกำรเอง (ตำมข้อ ๖ คือ กิจกรรมที่ ๑ - ๑๐)
 จ้ำงเหมำ (ตำมข้อ ๖ คือ กิจกรรม ที่ .....................)
๑๑.

แผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(ระบุเป็นรำยกิจกรรม)

จำนวนหน่วย
นับ

๑. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๒. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๓. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๔. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๕. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๗. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๖. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๙. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ ควำม ๑ ครั้ง(รุ่น)
รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
๑๐. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์
๑ ครั้ง(รุ่น)
ควำม รักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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วงเงิน
๑๐๐,๐๐๐

ห้วงระยะเวลำ
ดำเนินกำร (ไตรมำส)
๑ ๒ ๓ ๔
๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๒. แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน
กิจกรรม

งบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
(บำท)
ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐,๐๐๐

๑. กิจกรรมกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
อุดมกำรณ์ ควำม รักชำติ ศำสนำ และ
เทิดทูนสถำบัน พระมหำกษัตริย์
รวมทั้งสิ้น
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐,๐๐๐
๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๓.๑ ประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ อย่ำงน้อย จำนวน ๔๓๒ คน มีควำมตระหนักในกำรร่วมกันแสดง
พลังปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ โครงกำร
พระรำชดำริ และหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
๑๓.๒ ประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ อย่ำงน้อย จำนวน ๔๓๒ คน มีควำมรัก ควำมสำมัคคี ปรองดอง
สมำนฉันท์ และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ๖. สร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ
๙. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
๑๐. ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอย่างมีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูน
และธารงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๗.๑) ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
(๗.๒) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าพาหนะ
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(๓) ค่าเช่าที่พัก
(๙) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐
๔๘,๐๐๐

( ๑ คน x ๔ ชม. X ๖๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
( ๑ คน x ๔ ชม. X ๑,๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )

๒๘๘,๐๐๐
๒๘,๘๐๐
๒๒,๕๐๐
๒๘๘,๐๐๐
๑๐๐,๘๐๐
๔๓,๒๐๐

ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม ( ๑๔๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ( ๖ คน x ๒๔๐ X ๒ วัน x ๑๐ รุ่น )
ค่าเช่าที่พักเจ้าหน้าที่ ( ๖ คน (๓ ห้อง) x ๗๕๐ บ.X ๑ วัน x ๑๐ รุ่น )
๑. ค่าอาหาร ( ๑๔๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( ๑๔๔ คน x ๓๕ บ. x ๒ มื้อ x ๑๐ รุ่น )
๓. ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม ( ๑๔๔ คน x ๓๐ บ. x ๑๐ รุ่น )

๗,๐๐๐
๑๔๙,๗๐๐

จานวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๗๐๐ บาท
จานวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๑๔,๙๗๐ บาท
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธารงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
วงเงิน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดำเนินกำร : กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน. จังหวัด นม)
ผู้รับผิดชอบ : พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานโยบายแผนและการข่าว
สถำนที่ติดต่อ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔-๐๗๓
(1) หลักกำรและเหตุผล
๑. ประเทศไทยมีก ารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยมายาวนานกว่ า ๘๓ ปี นับ ตั้งแต่วั นที่ ๒๔ มิ ถุน ายน
พ.ศ.๒๔๗๕ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบั บแรกที่เกิดรูปแบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระบบรัฐสภาและถือเป็นกฎหมายสูงสุดของปวงชนชาวไทยภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักสาคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
ส่ ง ผลให้ ก ารเมื อ งการปกครองของประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น โดยการให้ ป ระชาชนเข้ า ใจถึ ง สาระส าคั ญ ของ
ประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ ทธิประโยชน์ของตนและชุมชนเข้าใจหลักการของการเมือง
ภาคตัวแทน ความสาคัญของการเลือกตั้ง หน้าที่ของตัวแทน เพื่อให้มาบริหารจัดการผลประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน ชุมชน
และสังคมโดยรวม แต่สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึง อีกอย่างคือการสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนให้ มีส่วนร่วม
ในการจะตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การจัดการ เรื่องราวต่าง ๆ ร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างเข้าใจ มีเหตุผล
โดยสันติ เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
2. กอ.รมน.ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้
กาหนดจัดทา “โครงการเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความสาคัญของการเมืองภาคตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ควำมเร่งด่วน : ด่วนมาก
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
(๑) เพื่อส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา
(๒) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ
(๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึกสาธารณะในการดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
(4) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ ผ่ า นการอบรมน าองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการ ไปขยายผล
หรือเผยแพร่ต่อในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
หน้า ๕๔๑

(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร....1.....ปี เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : ……จังหวัดนครราชสีมา………
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 10 ตาบล ๑๐ รุ่นๆละ ๑๔๔ คน รวม ๑,๔๔๐ คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด จานวนตาบลที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม การเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔.๒) ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย จานวน ๑,๔๔๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
เชิงลบ : ..…-…………………………………………………………………………………………………
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.
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1. กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมการเสริ ม สร้ า ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่น คงของบ้ านเมืองอัน มีพระมหากษัตริ ย์ ทรง
เป็นประมุข




ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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(๖) วิธีกำรดำเนินงำน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนิน การได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

หน้า ๕๔๒

(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
...-..........................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
...-...........................................................................................................................................

หน้า ๕๔๓

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด น.ม.
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ /การเผยแผ่/การเทิดทูนและธารงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมย่อย :การเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๗.๑) ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
๒๔,๐๐๐ ( ๑ คน x ๔ ชม. X ๖๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
(๗.๒) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
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) ค่าเบี้ยเลี้ยง
๒๘,๘๐๐ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ( ๖ คน x ๒๔๐ X ๒ วัน x ๑๐ รุ่น )
(๓) ค่าเช่าที่พกั
๒๒,๕๐๐ ค่าเช่าที่พกั เจ้าหน้าที่ ( ๖ คน (๓ ห้อง) x ๗๕๐ บ.X ๑ วัน x ๑๐ รุ่น )
(๙) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
๒๘๘,๐๐๐ ๑. ค่าอาหาร ( ๑๔๔ คน x ๒๐๐ บาท x ๑๐ รุ่น )
๑๐๐,๘๐๐ ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 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) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๗,๐๐๐ จานวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๗๐๐ บาท
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
๑๔๙,๗๐๐ จานวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๑๔,๙๗๐ บาท
(๑๐) วัสดุการศึกษา
รวม
๑,๐๐๐,๐๐๐
หน้า ๕๔๔

หน่วย : บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการเรียนรู้หลักการทรงงาน
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ขยายผลตามแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา
วงเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินการ : สานักงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา สานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา ตาแหน่ง : หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044 243129
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีการกาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็ งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ตลอดจนการปลุ กจิตสานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ เพื่อให้คนในชาติมีจิตสานึกรักและหวงแหน มุ่ง
จงรักภักดี พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดี ยวกันของ
คนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนั กรู้ ถึงความสาคัญของสถาบันหลั กของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึงการน้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง รวมถึงแนวทางพระราชดาริ ต่างๆ ให้ เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์ปฏิ บั ติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”ต่อเนื่ องจากแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ก่อนหน้ า เพื่อให้ การพัฒ นาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้ง มิติเศรษฐกิจ
สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
แผนพัฒนาจังหวัด ได้กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล ให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีความเชื่อมโยงกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการเรียนรู้หลักการทรงงาน ซึง่ เป็นกลไกในการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมามี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ อยู่หลาย
โครงการ และได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมโครงการที่มีการดาเนินการอย่างต่ อเนื่อง รวมถึงการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อเป็นการน้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่างๆ ให้ ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจาเป็นต้องขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามแนวทางหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เกิดผลอย่างเป็นรู ปธรรม สามารถนาไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
หน้า ๕๔๕

ความเร่งด่วน : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประสบผลสาเร็จ ให้ขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาสัม พันธ์ให้กว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการ
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ขยายผลตามแนวพระราชดาริ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ
(2) เพื่อน้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวพระราชดาริต่างๆ
ให้ประชาชนสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้และขยายผลได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับ
ทราบโดยทั่วถึง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 ดาเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ..........1...........ปี เริม่ ต้นปี....ตุลาคม 2563 สิ้นสุดปี... กันยายน 2564
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
พื้นที่ 32 อาเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๔.๒) ผลผลิต
(1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน
(2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
(๔.๓) ผลลัพธ์
(1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นทีร่ ู้จักกันอย่างแพร่หลาย ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างกว้างขวาง
(2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามแนวพระราชดาริต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ขยายผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนมีความสุขจากการน้อมนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชดาริต่างๆ
มาประยุกต์ใช้
เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

หน้า ๕๔๖

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลา
ที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64



1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นทีร่ ู้จักกันอย่างแพร่หลาย



2. การขับ เคลื่ อนโครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริ
ขยายผลตามแนวพระราชดาริในพื้นที่ 32 อาเภอ

กิจกรรมย่อย

ก.ค. - ก.ย. 64



(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...สานักงานจังหวัดนครราชสีมา..........................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
หน้า ๕๔๗

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี สนับสนุนให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผล
เพิ่มขึ้น
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

หน้า ๕๔๘

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต :............................
โครงการ : การขับเคลื่อนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ ขยายผลตามแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ และการเรียนรู้หลักการทรงงาน
๑. งบดาเนินงาน
3,300,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3,300,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
6,000 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 4 ชม./ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ1,200 บาท 3 ชม.
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
หน้า ๕๔๙

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
94,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

960,000

2,240,000

หน้า ๕๕๐

คาชีแ้ จง
ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรมขับเคลื่อนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ 235 คน
จานวน 1 มือ้ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 70,500 บาท (300 x 235)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 235 คน จานวน 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 23,500 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้างโรงเรือนขับเคลื่อนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่ 32 อาเภอ

ค่าวัสดุการเกษตรขับเคลื่อนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่ 32 อาเภอ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
กิจกรรมย่อย : อาสาสมัครตารวจชุมชน วงเงิน ๒,๔๐๗,๒00 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
หน่วยดาเนินการ : ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ตาแหน่ง : ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ : ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๕๙๕ ๔๔๕๖
ผู้ประสานงาน : ร.ต.อ.พชรพล พงษ์จานงค์ รองสารวัตรฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
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 ที่เกี่ยวข้องกับงานตารวจโดยตรงคือประเด็นที่ ๔ คือ เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อาเภอ มี
298 ตาบล 3,743 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 2,585,325 คน จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่กาลังมีความ
เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากที่ตั้งของจั งหวัดเปรียบเสมือนประตูอีสาน
เป็นเส้นทางผ่านติดต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง นอกจากนั้นยังเป็นจังหวัดที่
ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของทั้ง ภาคกลาง ภาคตะวันออก สภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลให้ มีประชาชนผ่านไปมาเข้าออก
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น จ านวนมาก สั ง คมของจั ง หวั ด นครราชสี ม า จึ ง มี ค วามหลากหลายและมี ค วาม
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม ดังกล่าว ปัญหาของ
สังคมต่าง ๆ ก็ทวีค วามรุนแรงมากขึ้น ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย
ปัญหายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าว และปัญหาด้านการจราจร ซึ่งจานวนประชากรของจังหวัดนครราชสีมา ต่อจานวน
ข้าราชการตารวจของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจานวน 4,480 คน เป็นอัตราส่วน 577 คน ต่อ ข้าราชการตารวจ
1 คน ซึ่ง เป็ น อั ต ราส่ ว น ที่น้ อ ยไม่ส ามารถดูแ ลประชาชนได้อ ย่า งทั่ ว ถึ ง ด้ านปัญ หาอาชญากรรม ในพื้น ที่จั งหวั ด
นครราชสีมา อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีสถิติ
การเกิดคดี มากขึ้น ในปีงบประมาณ 25๖๒ มีการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และเทือนขวัญ จานวน 79 คดี คดีชีวิต ร่างกาย
และเพศ เกิดจานวน 842 คดี และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดจานวน 858 คดี นับเป็นสถิติคดีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ด้านความสงบเรียบร้อย ปัญหาวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มที่จะประพฤติตนไปในทางที่ไ ม่เหมาะสมมากขึ้น
ด้านยาเสพติด มีแนวโน้มที่จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งจากสถิติการจับกุม ในปีงบประมาณ 25๖๒ มีผลการจับกุม
ทั้งสิ้น 8,591 ราย ผู้ต้องหา 8,830 คน เป็นสถิติที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุ เนื่องจากมีการลักลอบนายาเสพติดเข้ามา
หน้า ๕๕๑

ในประเทศ ผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีชายแดนติดกับพื้นที่ ของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากขึ้น
และมีเส้นทางลาเลียงยาเสพติด ผ่านเข้ามาใน จังหวัดนครราชสีมาด้วย ปัญหาด้านการจราจร จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ในปี งบประมาณ 25๖๒ มีการเกิดอุบั ติเหตุเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มของจานวนยานพาหนะ โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ และมีการกระทาผิดวินัยการจราจร การเกิดอุบัติเหตุในปีงบประมาณ 25๖๒ จานวนที่เกิด 1,198 ราย
เสียชีวิต 480 ราย บาดเจ็บ 1,554 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงผิด
กฎหมาย และอีกประการหนึ่งมาจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดมากขึ้นใน ชุมชนเมือง นอกจากนั้นแล้วปัญหาเรื่องภัย
พิบัติต่างๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือธรณีพิบัติต่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ประชาชนชาว
นครราชสีมา อาจจะต้องประสพหรือตกเป็นเหยื่อ ได้ตลอดเวลา ปัญหาต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาที่กล่าวมาแล้วนั้น
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตารวจ ซึ่งก็ได้มีการดูแลแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่อย่างไร
ก็ตามปั ญหาดังกล่ า ว ก็ยั งไม่ห มดไป เนื่ องจากความเติบโตของปัญหาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ห น่ว ยงานตารวจ
ที่รับผิดชอบปัญหามีข้อจากัดในเรื่องบุคลากร เนื่องจากมีข้าราชการตารวจ จานวน 4,480 นาย เมื่อเทียบกับอัตราส่วน
ของประชากรในจั ง หวั ด นครราชสี ม าซึ่ ง มี จ านวน 2,585,325 คน ไม่ ส ามารถดู แ ลได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ประกอบกั บ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจานวนจากัด จึงทาให้ปัญหาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และ ต่อความมั่นคงของประเทศชาติในภาพรวม จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
อาสาสมัครตารวจชุมชนพร้อมเครื่องแบบและเครื่องหมายบอกฝ่ายเข้าร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว และ จากการฝึกอบรม
อาสาสมัครตารวจชุมชน จั งหวัดนครราชสี มาในปีงบประมาณ 2549 – 2554 จานวน ประมาณ 9,606 คน
ซึ่งยังถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการดูแลประชาชนและผู้เข้ารับการอบรมบางส่วน
ขาดการฝึกฝนทบทวนและมีอายุที่มากขึ้น จึงต้องการกาลังเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ (สภาพปัญหา / ความต้องการ ) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ใน
การแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ การนาเอาระบบตารวจชุมชน (Community Police) มาใช้จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีหนทาง
หนึ่ ง ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จึง ได้จั ดทาโครงการอาสาสมัครตารวจชุมชนขึ้น เพื่อคัดเลื อกประชาชนที่มี
คุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสม มีความเสียสละ ต้องการอุทิศตนทางานเพื่อส่วนรวมเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ใน
เรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันปราบปราม ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และ มี
ความรู้ในเรื่องการจัดและควบคุมการจราจรตลอดจนความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งด้านทฤษฎีและ
การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านั้นได้กลับไปทาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชนของตนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งจะทาให้การแก้ไขปัญหาได้ผลตรงเป้าหมาย และรวดเร็วทัน เหตุการณ์ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามทั้งนี้
เพราะประชาชนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปัญหาที่สุด เมื่อประชาชนมีความรู้ มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
และได้ทางานอยู่ภายใต้การให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ตารวจก็ย่อมเป็นที่แน่ใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงที อันจะนามาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : เร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชนของตนได้ด้วย
ตนเอง
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๒.๑.2 เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่ส งบเรียบร้อย ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการจราจร ตลอดจนปัญหาสังคมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย
ภัยแล้ง และอัคคีภัย ให้บรรเทาเบาบางลงและหมดไปในที่สุด
๒.๑.3 เพื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาสมัครตารวจบ้าน ในการป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชุมชน
หมู่บ้าน ตาบล
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
๔.๑.1 ฝึกอบรมอาสาสมัครตารวจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๔๐๐ คน
๔.๑.2 ลดอัตราการเกิดอาชญากรรม และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยทั้งในชุมชนเมืองและชนบทให้ ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันก่อนจะทาโครงการฯ
๔.๑.3 ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ในพื้ นที่ ป ฏิ บั ติ การให้ อ ยู่ใ นวงจ ากั ด ทั้ ง ด้า นผู้ ค้ า และผู้ เ สพ
จานวนผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่ปฏิบัติการต้องไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับห้วงเวลาก่อนจัดทาโครงการ
๔.๑.4 ลดจานวนอุบัติเหตุจราจรและความแออัดด้านการจราจรในพื้นที่ปฏิบัติการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับห้วงเวลาก่อนจัดทาโครงการ
๔.๑.5 ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติใ นพื้นที่ปฏิบัติการได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็วและ
ถูกวิธีมากยิ่งขึ้น ลดจานวนผู้บาดเจ็บและถึงแก่ความตาย เนื่องจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด : มีผลการจับกุมผู้ทาความผิดกฎหมายมากขึ้นร้อยละ ๒๐
(๔.๒) ผลผลิต เกิดเครือข่ายทางด้านความมั่นคงทุกมิติจานวน ๔๐๐ คน
(๔.๓) ผลลั พ ธ์ สั ง คมปลอดภั ย และสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนทุ ก มิ ติ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ทันสถานการณ์
(๔.๔) ผลกระทบ : ไม่มี
เชิงบวก : ผู้รับการอบรมมีจิตสานึกในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน
เชิงลบ : ไม่มี
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
๖๔
๖๕
๖๕
๖๕
/

กิจกรรมย่อย
๑. อบรมอาสาสมัครตารวจชุมชน

จ้างเหมา

(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๒,๔๐๗,๒๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

๒,๔๐๗,๒๐๐

เงินนอก
งบประมาณ
หน่วย : บาท

๒๕๙,๒00
๒,๑๔๘,๐00
๖๒๐,๐00
-

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่ า งจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ หรื อ ก าลั ง แก้ ไ ขปั ญ หา / อุ ปสรรคต่ างๆ หรื อเตรี ย มการขออนุญ าตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
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(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาติดตามประเมินผล และให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๔
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : ด้านความมัน่ คง
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
กิจกรรมย่อย อบรมอาสาสมัครตารวจชุมชน
๑. งบดาเนินงาน
2,407,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2,407,200
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
259,200
28,800 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน ๔ ครั้งๆละ ๖ คนๆละ ๑ วันๆ ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท
230,400 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ ย่อย (ภาคปฏิบัติ) จานวน ๔ ครัง้ ๆละ ๓ กลุม่ ๆละ ๘ คนๆละ ๔ ชมๆละ ๖๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
2,148,000
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
56,000 ค่าเช่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่จานวน ๔ ครั้งๆละ ๒ คืนๆละ ๕ ห้องๆละ ๑,๔๐๐ บาท
1,528,000
560,000 ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน ๔ ครั้งๆละ ๒ คืนๆละ ๕๐ ห้องๆ ๑,๔๐๐ บาท
660,000 ค่าอาหารสาหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จานวน ๔ ครั้งๆละ ๓ วันๆละ
๑๑๐ คนๆ ๕๐๐ บาท
132,000 ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จานวน ๔ ครั้งๆละ ๑๑๐ คนๆละ
๓ วันๆละ ๒ มือ้ ๆละ ๕๐ บาท
120,000 ค่ายานพาหนะสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน ๔๐๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
620,000
600,000 ค่าชุดพร้อมเครื่องหมาย หมวกแก็บและกระบอง ของผู้เข้ารับการอบรม
จานวน ๘๐๐ ชุดๆละ ๑,๕๐๐ บาท
2,148,000
20,000 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรับส่งเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย
และการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย : ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จังหวัดนครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ : ๓,๕๖๙,๙๔๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : จัดการระบบป้องกันปราบปรามผู้กระทาผิด
หน่วยดาเนินการ : ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : พลตารวจตรี สุจินต์ นิจพานิชย์ ตาแหน่ง ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ : ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘ ๑๗๒๕ ๘๓๘๑
ผู้ประสานงาน : ร้อยตารวจเอก ชุติพนธ์ พึ่งบุญ รองสารวัตร ฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘ ๑๙๕๕ ๙๖๑๙
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ที่มา
จังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงและความสงบ เพื่อการ
จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือ
ประชาชน ในแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล คสช. และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที ่ ๑๒ ด้ว ยข้อ มูล ปัญ หาการแพร่ร ะบาดของยาเสพติด ในพื ้น ที ่จ ัง หวัด นครราชสีม า
ณ ปัจ จุบ ัน มีแ นวโน้ม ทวี ความรุ น แรงและเพิ่ มปริ มาณขึ้ นเรื่ อ ย ๆ ท าให้ ส่ งผลกระทบต่ อสั ง คมในหลาย ๆ ด้ า น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญ หาเกี่ย วกับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชี วิ ต อย่ า งปกติ สุ ข ของประชาชนในสัง คม และชุม ชน ต ารวจชุม ชนสัม พัน ธ์เ ป็น ปฏิบ ัต ิก ารเชิง รุก ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นการสร้างความมั่นคง
ให้เกิดขึ้น ในสัง คม โดยมุ่งหมายให้ป ระชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมช่วยเหลือการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจให้บรรลุ
เป้าหมาย พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตารวจให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี อุบัติภัย ต่าง ๆ สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนดแผนงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ไว้ในแผนแม่บท และยังธารงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนประชารัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพ
ติด พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กาหนดกลุ่มประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเสริมสร้างและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยกลไกประชารัฐ ใน ๔ กิจกรรมสาคัญ ทั้งการประชุมทาประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การอบรม
แกนนาในหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็ก และเยาวชนเสี่ยง เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความรับรู้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน นาไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
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จัง หวัด นครราชสีม า เป็น จัง หวัด ที ่ม ีจ านวนพื ้น ที ่ร ับ ผิด ชอบมากที ่ส ุด ในประเทศไทย
ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด 32 อาเภอ มีส ถานีตารวจในพื้นที่ ๕๑ สถานี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นประตู
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทางหลวงสายสาคัญต่าง ๆ ของประเทศที่ตัดผ่าน เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒
(ถนนมิตรภาพ) เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ เชื่อมระหว่าง
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อกับภาคตะวั นออก และได้ ถือปฏิบั ติตามนโยบายของรั ฐบาล จึ งได้จั ดท าโครงการรักษา
ความมั่นคงและความสงบ กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาผิด และการสร้างเครือข่ายด้าน
การรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมย่อย : ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด)
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ด้านความปลอดภัย
ในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ของประชาชน เพื่อ แสวงหาความร่ว มมือ และเปิด โอกาสให้ป ระชาชน ชุม ชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลข่าวสาร กาหนดแนวทางแก้ไขอาชญากรรม
และยาเสพติดร่วมกัน
๑.๒ สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญ หา :
จากการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้น เป็นจานวนมาก
โดยแยกเป็นผู้ สมัครใจเข้ารับการบาบั ดฟื้นฟู จานวน ๔,๐๑๖ ราย เป็นผู้ขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย จานวน
๑,๔๕๓ ราย เป็นผู้เสพยาเสพติด จานวน ๖,๐๗๗ ราย และนาไปสู่การขยายผลจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ และรายสาคัญ
จานวน ๔,๗๖๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๐๘ ราย
ความเร่งด่วน : เร่งด่วน
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่ อแสวงหาความร่ ว มมือและเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน ชุ มชน ภาครัฐ เอกชน ตลอดจน
องค์ก รต่า ง ๆ ในเขตพื้น ที่รับ ผิด ชอบของสถานีตารวจภูธ รในสัง กัด ตารวจภูธ รจัง หวัด นครราชสีม า เข้า มา มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดร่วมกัน
๒.๑.๒ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน
จากปั ญ หาอาชญากรรม อุ บั ติ ภั ย ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ และปั ญ หาอื่ น ๆ ในชุ ม ชน โดยประสานความร่ ว มมื อ กับ
ชุดปฏิบัติการตารวจชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ปัญหา
๒.๑.๓ เพื ่อ ขยายผลการปฏิบ ัต ิแ ละการพัฒ นางานชุม ชนและมวลชนสัม พัน ธ์อ ย่า งต่อ เนื ่อ ง
เพื ่อ รั กษาความปลอดภัย ในชีวิ ตและทรั พ ย์ สิ นของประชาชน และความมั่ นคงของชาติ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน สังคมมีความสงบสุขและเกิดความมั่นคงอย่างยั่ งยืน
๒.๒ สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
๒.๓ ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
๒.๔ ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒.๕ สถานที่ดาเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๓. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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๓.๑ กลุ่ ม เป้ า หมาย : หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ที่ มี ส ภาพปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด ระดั บ รุ น แรง
ระดับปานกลาง ระดับเบาบาง และพื้นที่เฝ้าระวัง จานวน ๑๐๒ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป
๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
๔.๑ เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรง ระดับปานกลาง
ระดับเบาบาง และพื้นที่เฝ้าระวัง จานวน ๑๐๒ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๔.๒ ผลผลิต : เกิด เครื อ ข่ายดูแ ลความปลอดภั ยทางด้านการป้องกั นและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด
ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
๔.๓ ผลลัพธ์ : ทาให้ หมู่บ้ าน/ชุมชน ทั้ง ๑๐๒ แห่ ง ในพื้นที่ ๓๒ อาเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา
ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด
๔.๔ ผลกระทบ : ไม่มี
เชิ ง บวก : ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี จิ ต ส านึ ก ในการสร้ า งความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เชิงลบ : ไม่มี
๕. แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ม.ค.-มี.ค.๖๕ เม.ย.-มิ.ย.๖๕

กิจกรรมย่อย
๑. อบรมพัฒนาจิตอาสาเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน พื้นที่เป้าหมายตามโครงการฯ

-

-

/

ก.ค.-ก.ย.
๖๕
-

๖. วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
๗. วงเงินงบประมาณของโครงการ : จานวน ๓,๕๖๙,๙๔๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รายการ
-

งบประมาณ
๓,569,94๐

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

1,957,140.๑,๖12,800.ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

๘. ความพร้อมของโครงการ
๘.๑ พื้นที่ดาเนินโครงการ

หน้า ๕๕๙

เงินนอกงบประมาณ
หน่วย : บาท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้น ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
๘.๒ แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
๘.๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
๘.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
๘.๕ รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
๙. วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ติดตามประเมินผล และให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

หน้า ๕๖๐

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 256๔ (ถ้ามี) ปี 256๕

คาชีแ้ จง

จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการ :: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย : ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด)
จังหวัดนครราชสีมา
1. งบดาเนินงาน
3,569,940
1.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
3,569,940
1.1.1 ค่าตอบแทน
1,957,140
- เงินตอบแทนวิทยากรเดีย่ ว จานวน 102 คน
107,100 - ค่าตอบแทนวิทยากรเดี่ยว จานวน 102 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 350.-บาท = 107,100.-บาท
- เงินตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 204 คน
214,200 - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) จานวน 204 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 350.-บาท = 214,200.-บาท
- เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
1,530,000 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทาการ ของเจ้าหน้าที่ตารวจชุดปฏิบัติการตามโครงการฯ จานวน 102 หน่วย ๆ ละ 5 คน
- เงินตอบแทนการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป

105,840

1,612,800
1,612,800

รวม 510 คน ๆ ละ 15 วัน ๆ ละ 200.-บาท = 1,530,000.-บาท
- ค่าตอบแทนการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ของเจ้าหน้าที่ตารวจประจาศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 ชุด ออกตรวจชุดละ 51 หมู่บ้าน/ชุมชน มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติดตามฯ ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงชุดติดตามฯ 2 ชุด ออกตรวจชุดละ 3 ครั้ง 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 ครั้ง ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 5 คืน ๆ ละ 300 บาท = 54,000.-บาท (ชุดละ 27,000.-บาท)
(ระบุจานวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย)
- จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตอาสาเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สาหรับอาสาสมัคร/แกนนา/กรรมการประจาหมู่บ้าน/ชุมชน
พื้นที่ปฏิบัติการ 102 หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ 75 คน (รวม 7,650 คน) จานวน 1 วัน ณ ห้องประชุมเอกชน/โรงแรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 7,650 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 140.-บาท = 1,071,000.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 7,650 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30.-บาท = 459,000.-บาท (คนละ 60 บาท)
3. ค่าอาหารกลางวัน สาหรับเจ้าหน้าที่และวิทยากร จานวน 414 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 140.-บาท = 57,960.-บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับเจ้าหน้าที่และวิทยากร จานวน 414 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30.-บาท = 24,840.-บาท (คนละ 60 บาท)

หน้า ๕๖๑

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ ........
ชือ่ โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผูก้ ระทาผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา) วงเงิน 450,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมัน่ คง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินการ สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ตาแหน่ง สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4424 2961
สถานทีต่ ิดต่อ สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาบริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา
(๑) หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญของชาติ ทีบ่ ่อนทาลายความสงบสุขของคนในสังคม และพบว่าผูเ้ สพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
๑๕ – ๕๐ ปี ซึง่ อยูใ่ นวัยทางาน จึงส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลจึงให้ความสาคัญต่อการหยุดยัง้
การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบควบคุมสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบกิจการมิให้มีการซุกซ่อนจาหน่าย
ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมทัง้ การนาผูเ้ สพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดในทันที่ และติดตามดูแลช่วยเหลือให้กลับมาดารงชีวติ ได้ตามปกติ จังหวัด
นครราชสีมาก็เป็นอีกจังหวัดหนึง่ ทีย่ งั คงประสบปัญหาในเรือ่ งยาเสพติด เพือ่ เป็นการลดปัญหา และป้องปรามมิให้ปัญหาลุกลาม สานักงานสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูใ้ ช้แรงงาน ซึง่ เป็นกลุม่ เสีย่ งกลุม่ หนึง่ ทีม่ ีโอกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
จึงได้ดาริโครงการ โคราชโรงงานสีขาว เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา โดยจะส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการ มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและนาความรูท้ ไี่ ด้รับ ไปกาหนดนโยบาย และสนับสนุน
กิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเป็นการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมาให้มีความเข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังปัญหา
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ โครงการนี้ จะทาให้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการบรรเทาลง และหากพบลูกจ้างมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด หรือติดยาเสพติด
ให้นาเข้าสูก่ ระบวนการบาบัด ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาโดยความสมัครใจ ซึง่ จะส่งผลให้ผใู้ ช้แรงงานในจังหวัดนครราชสีมา มีสุขภาพ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
สามารถทางานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกิจการ อันจะทาให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ และความมัน่ คงของจังหวัดนครราชสีมา
และส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจ และความมัน่ คงของประเทศต่อไป
สภาพปัญหา/ความต้องการ ในจังหวัดนครราชสีมา ยาเสพติดยังคงเป็นอีกหนึง่ ปัญหาทีส่ นั่ คลอนโครงสร้างความมัน่ คงของ
จังหวัดฯ การเสพยาเสพติดในสถานประกอบกิจการมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นภาวการณ์วา่ งงาน การมีค่านิยมทีฟ่ งุ้ เฟ้อรักความสะดวกสบาย
การอยูใ่ นครอบครัวทีม่ ีการเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนทีม่ ีอายุ ๑๕-๕๐ปีทพี่ บแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ผูใ้ ช้แรงงานทีเ่ สพยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการเป็นปัญหาสาคัญทีเ่ หนีย่ วรัง้ ความเจริญก้าวหน้าความสาเร็จในการประกอบกิจการ โดยส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ของผูใ้ ช้แรงงาน ครอบครัวผูใ้ ช้แรงงาน เจ้าของสถานประกอบกิจการและประชาชนผูบ้ ริสุทธิ์ นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบในภาพรวมต่อเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คงของจังหวัดนครราชสีมาจากสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นนี้ จังหวัดนครราชสีมามา มีความต้องการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา)
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
ยาเสพติดเป็นภัยร้ายทีส่ ร้างปัญหาให้กับความมัน่ คงของจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
จึงมีความจาเป็นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาต้องดาเนินโครงการ โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ ที่
จังหวัดนครราชสีมา)
ความเร่งด่วน
มีความจาเป็นเร่งด่วนมากทีส่ ุด
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๒.๑ เพือ่ สร้างระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีภูมิคมุ้ กันไม่ให้ปัญหายาเสพติด
แพร่ระบาดเข้าไปในสถานประกอบกิจการ
๒.๒ เพือ่ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ระดมความคิดเห็นเพือ่ ต่อยอดสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไปพัฒนาในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
๒.๓ เพือ่ ขยายผลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการสูส่ ถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
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(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริม่ ต้น ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สิน้ สุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ
สถานประกอบกิจการในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย สถานประกอบการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา จานวนลูกจ้างตัง้ แต่ ๕๐ – ๙๙ คน ซึง่ ในจังหวัดนครราชสีมา
มีสถานประกอบกิจการจานวน ๕๕๐ แห่ง จานวนลูกจ้างจานวน ๖๔,๐๐๒ คน
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
ผลสัมฤทธิข์ องงานสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติด โดยปฏิบัติสอดคล้องตาม ๕ ขัน้ ตอน คือ
๑. กาหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. ฝึกอบรมหัวหน้าคนงาน
๓. การให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
๔. การให้ความช่วยเหลือแก่ผทู้ มี่ ีปัญหายาเสพติด
๕. การตรวจพิสูจน์สารยาเสพติด
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณจานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้าร่วมในโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา) ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ แห่ง จานวนสถานประกอบกิจการทีไ่ ม่มีลูกจ้างติยาเลสพติด หลังจาก
ร่วมโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา) ซึง่ จะดาเนินการตาม
กิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทีร่ ่วมโครงการฯ
(๔.๒) ผลผลิต
จานวนสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้าร่วมในโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา) ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ แห่ง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
สถานประกอบกิจการทีไ่ ม่มีลูกจ้างติยาเลสพติด หลังจากร่วมโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา) ซึง่ จะดาเนินการตามกิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ไม่เกิดร้อยละ ๑๐ ของจานวนลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการทีร่ ่วมโครงการฯและสถานประกอบกิจการนาแนวทางของโครงการไปต่อยอดในระดับโรงงานได้
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สถานประกอบการให้ความร่วมมือเข้ร่วมโครงการ โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา)
เชิงลบ : สถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือเข้ร่วมโครงการ โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา)
(๕) แนวทางการดาเนินงาน

๑. จัดฝึกอบรมให้สถานประกอบกิจการกาหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดภายในสถานประกอบกิจการในจังหวัด
นครราชสีมา
๒. ฝึกอบรมและการให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่พนักงานในสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมา
๓. การตรวจพิสูจน์สารยาเสพติด และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหายาเสพติด
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ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการ

กิจกรรมย่อย

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

1. จัดฝึกอบรมให้สถานประกอบกิจการกาหนด
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทีอ่ าจเกิด
ภายในสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมา



2. ฝึกอบรมและการให้การศึกษาและการสร้างความ
ตระหนักแก่พนักงานในสถานประกอบกิจการใน
จังหวัดนครราชสีมา



3. การตรวจพิสูจน์สารยาเสพติด และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผทู้ มี่ ีปัญหายาเสพติด



 ดาเนินการเอง

(๖) วิธีการดาเนินงาน

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
o อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
o อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (โดยสานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา)
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทัง้ หมด

 บางส่วน

๏ เครือ่ งมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์
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 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
สร้างเครือข่ายทีม่ ีจิตสานึกด้านการป้องกันด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และผูใ้ ช้แรงงาน

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
งบประมาณ
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)


จังหวัด/กลุม่ จังหวัด...นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต : จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมในโครงการโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) ไม่นอ้ ยกว่า ๕๕๐ แห่ง
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย : โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
54,000 1.กิจกรรม โคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา)
54,000 (1) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โคราชโรงงานสีขาว
(ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) จานวน 5 ครั้ง
วิทยากร บุคลากรของรัฐ จานวน 5 ครั้งๆละ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
วิทยากร บุคคลภายนอก จานวน 5 ครั้งๆละ 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
10,000 2.การบริหารจัดการโครงการโคราชโรงงานสีขาว
(ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา)
(2) จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อออนไลน์) เป็นเงิน 10,000 บาท
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
379,000 1.กิจกรรมอบรมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
(1) ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานร่วมกับสถานประกอบการ
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 5 ครั้งๆละ 100 คน ๆละ 1 มือ้ ๆละ 120 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 60,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 5 ครั้งๆละ 100 คนๆละ 2 มือ้ ๆละ 35 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 35,000 บาท
ค่าสถานที่ จัดสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง จานวน 5 ครั้งๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายและเอกสารประกอบการอบรม จานวน 5 ครั้งๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายและวัสดุปา้ ยอะคริลิคประกาศการอบรมในโคราชโรงงานสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) จานวน 800 แผ่นๆละ 230 บาท เป็นเงิน 184,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ ไป
๒.๒ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
๓. งบเงินอุดหนุน

7,000 3.การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
วัสดุสานักงาน (กระดาษ ,หมึก, วัสดุจัดทารูปเล่ม) ติดตามประเมินผลในพื้นที่สถานประกอบการ
-

-

๔. งบรายจ่ายอื่น
๔.๑ ........................................................................
450,000
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย
และการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดนครราชสีมา
วงเงิน 2,995,2๐๐ บาท
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงำน : โครงการสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐและภาคประชาชน
หน่วยดำเนินกำร : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษณธร เลิศสาโรง
ตำแหน่ง : ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา
สถำนที่ติดต่อ : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานความมั่นคง หมำยเลขโทรศัพท์ 081 831 7005
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยด้านการรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ที่คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสร้างศักยภาพการผนึกกาลังสร้างความร่วมมือ ในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายใน การอานวยความเป็นธรรมของสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม โดยมีกลไกและมีหลักประกัน
ให้กับประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบกับระบบการข่าวที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง โดยการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่ม
อาสาสมัครในทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมบทบาทของกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ในการพัฒนาสังคมสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในการดูแล
และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป
จังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ ายประชาชนด้านการข่าวในลักษณะต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจของประชาชนที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อาเภอ ๒๘๙ ตาบล รวม ๓,๗๔๓
หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทาให้มีความหลา กหลาย
ของปัญหาด้านความมั่นคง อาทิเช่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม การเมืองและสถาบันหลักของชาติ ปัญหาความยากจนและความเหลือมล้า
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ
ทาให้มีความจาเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตารวจ จะต้องติดตามข่าวสารจากการแจ้งข่าวของประชาชนในพื้นที่
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนพื้นที่การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 2561 ได้จัดลาดับความเร่งด่วนในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคง โดยกาหนดพื้นที่
ความสาคัญเร่งด่วนอันดับแรก 57 ตาบล 90 หมู่บ้าน และพื้นที่ความสาคัญอันดับรอง จานวน 197 ตาบล 1,314 หมู่บ้าน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๑) เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการ ในการดาเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆ ของจังหวัด อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น
๒) เพื่อทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพ ปฏิสมั พันธ์ และขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
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๓) เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมประเมินความคิดเห็น และสร้างความต้องการในระดับพื้นที่ นาไปใช้เป็นข้อมูลสภาพปัญหา
ความต้องการ และทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัตติ ามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อนามาปรับแนวทางการดาเนินงานให้
สอดคล้องสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐ นาไปสู่ความพึงพอใจของประชาชน
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2565
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น)
อาเภอทั้ง 32 อาเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรในพื้นที่อาเภอ ๆ ละ 100 คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : (๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด : ประชาชนแกนนาได้รับการฝึกอบรมขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวทุกอาเภอ ๆ ละ 100 คน
(๔.๒) ผลผลิต : (๔.๓) ผลลัพธ์ : (๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เชิงลบ :
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย

ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
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) วิธีกำรดำเนินงำน
ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 2995,2๐๐ บำท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๓๒ รุ่น ๆ ละ 93,6000 บาท

จ้างเหมา

(8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(9) ควำมพร้อมของโครงกำร
(9.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(9.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 บุคลากรมีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราสีมา
แผนงาน : โครงการสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐและภาคประชาชน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผูก้ ระทาความผิด
และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมย่อย : พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร

๒,๙๙๕,๒๐๐

๖๙๑,๒๐๐
96,000
๑,๒๘๐,๐๐๐
448,000

- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 32 อาเภอๆละ 3 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท
ค่าจ้างจัดสถานทีพ่ ร้อมเครื่องเสียง จานวน 32 อาเภอๆ 3,000 บาท
- ค่าอาหารผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจานวน 10๐ คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 100 บาท
- ค่าอาหารว่างผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจานวน 10๐ คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 35 บาท
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) จานวน 32 อาเภอ)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

๔๘๐,๐๐๐

- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ จานวน 32 รุ่น ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 150 บาท

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ ีงบประมาณเท่านั้น
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมย่อย : ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
วงเงิน ๗๕๙,๖๕๐ บาท
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
แผนงำน : ๑๐ ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑๒ สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
๑๓ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
หน่วยดำเนินกำร : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษณธร เลิศสาโรง
ตำแหน่ง : ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา
สถำนที่ติดต่อ : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานความมั่นคง หมำยเลขโทรศัพท์ 081 831 7005
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ประเทศไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมี
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คื อ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับส่วนราชการ
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ ไม่ใช่ รัฐ รวมถึ งประเทศเพื่ อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้ นฐานของหลั กธรรมาภิบาล เพื่ อ
เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยหน่วยปฏิบัติที่เล็กที่สุดแต่
มีความสาคัญในการแก้ไขปัญหามากที่สดุ ในระดับพื้นที่คือหมู่บ้าน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วย
กาลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในหมู่บ้านปกติก็คือราษฎรอาสาสมัครใน
พื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายอาเภอให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนพื้นที่การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 2561 ได้จัดลาดับความเร่งด่วนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง โดยกาหนดพื้นที่
ความสาคัญเร่งด่วนอันดับแรก 57 ตาบล 90 หมู่บ้าน และพื้นที่ความสาคัญอันดับรอง จานวน 197 ตาบล 1,314 หมู่บ้าน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒) เพื่อให้ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานอาทิการตรวจค้น
จับกุม ในอานาจหน้าที่
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๓) เพื่อประสานความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว ระหว่าง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่ บ้าน กับ พนักงานฝ่าย
ปกครอง ตารวจ ทหาร โดยเฉพาะภารกิจที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศ
๔) เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน และเสียสละอันจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2565
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น)
พื้นที่อาเภอเมืองนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๒,๓๙๕ คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : (๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด : ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการฝึกและผ่านการฝึกอบรมจานวน 3,200 คน
(๔.๒) ผลผลิต : (๔.๓) ผลลัพธ์ : (๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เชิงลบ : (๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
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) วิธีกำรดำเนินงำน
ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน ๗๕๙,๖๕๐ บำท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน ๗๕๙,๖๕๐ บาท
8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(9) ควำมพร้อมของโครงกำร
(9.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(9.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 บุคลากรมีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมย่อย : ฝึกอบรมเพิม่ ศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม

๗๕๙,๖๕๐

ระบุจานวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย

๓,๐๐๐

- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท

ระบุจานวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย

30,000
40,000
๒๓๙,๕๐๐
167,650

หน้า ๕๗๕

- ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
- ค่าจัดสถานที่ พร้อมเครือ่ งเสียง
- ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 2,395 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 2,395 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยตากว่า ๑ ล้านบาท

๒๓๙,๕๐๐

40,000

คาชี้แจง

- ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ จานวน 2,395 ชุดๆ ละ 100 บาท

ระบุจานวนหน่วย/ราคา
- ค่าวัสดุฝึกอบรม

ระบุจานวนหน่วย/ราคา

หมายเหตุ
๑. เพือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีรับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีมีงบประมาณเท่านั้น
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมย่อย : ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลสาคัญ
วงเงิน 2,00๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
แผนงำน : ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
หน่วยดำเนินกำร : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์รักษ์ ศรียันต์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
สถำนที่ติดต่อ : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานความมั่นคง หมำยเลขโทรศัพท์ 063 901 8309
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ประเทศไทยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศคื อ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้ าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรีย บร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดั บชาติ สัง คม ชุมชน มุ่งเน้ นการพั ฒนาคน เครื่อ งมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่
ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่ว
โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ช าติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังมีปัญหายาเสพติดในหลายพื้นที่ ซึ่งจากข้อมูลของสานักงาน ป.ป.ส.
มีปัญหายาเสพติดเบาบาง จานวน 209 หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง จานวน 38 หมู่บ้าน/ชุมชน
และหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จานวน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหา ให้ลดระดับความรุนแรงลง โดยผู้ค้าต้องดาเนินคดีตามกฎหมาย ผู้ เสพต้องได้รับการบาบัดรักษาตามระบบที่
เหมาะสมของแต่ละบุคคล ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการ
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในช่ วงเทศกาลสาคัญที่มีการเดินทางของประชาชนจานวนมาก หรื อมีการ
รวมตัวของประชาชนจานวนมากในโอกาสต่างๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นการดาเนินการเฉพาะกิจ เป็นการบูรณาการของทุก
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจำเป็นเร่งด่วน) :
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด จานวน 266 หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑ ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2565
(๒.๕) สถำนที่ดำเนินโครงกำร : (ระบุพื้นที่ดำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น)
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานที่มีการรวมตัวของประชาชนจานวนมาก เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด
(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 ที่มีปัญหายาเสพติด ไม่มีผู้ค้า และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทาให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการดาเนินการรวมกันของทุกหน่วยงานและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทาให้ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนทาให้ไม่เกิดผลกระทบในการดาเนินชีวิตของประชาชน
เชิงลบ : (๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
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) วิธีกำรดำเนินงำน
ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 2,00๐,๐๐๐ บำท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(9) ควำมพร้อมของโครงกำร
(9.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(9.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
ทั้งหมด
บางส่วน
ไม่มีประสบการณ์
 บุคลากรมีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(๑1) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนก ตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย: บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

ปี ๒๕๖4

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

คาชี้แจง

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน
และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
กิจกรรมย่อย : ปฏิบัตกิ ารปิดล้อมตรวจค้น และจัดตั้งจุดตรวจ/ช่วงเทศกาลสาคัญ
๑. งบดาเนินงาน

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน

160,000

- ค่าตอบแทนล่วงเวลาชุดปฏิบัตกิ าร 32 ชุดๆ ละ 10 คน ปฏิบัตกิ ารชุดละ 5 ครั้ง/เดือน
รวม 160 ครั้ง/เดือน จานวน 5 เดือน
- ค่าตอบแทนคนละ 200 บาท /คน/ครั้ง (200 X160 X 5)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

๔๐๐,๐๐๐

- ค่าน้ามัน 32 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท/ต่อเดือน
จานวน 5 เดือน

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
หน้า ๕๘๐

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าวงเงิน 1,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นทีอ่ ุทยานธรณีโคราชให้เกิดความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ..ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม..
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด..ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
แผนงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
หน่วยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายสมคิด ตัง้ ประเสริฐ ตาแหน่ง : ผูอ้ านวยการสานักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ :: 0-4435-3886
ผู้รับผิดชอบ : นายสมเกียรติ รืน่ กลิน่
ตาแหน่ง : ผูอ้ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ สนง.ทสจ.นม. หมายเลขโทรศัพท์ :: 0-4435-3886
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด)
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบการเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
(UNESCO Global Geoparks) และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณากาหนดแผนงานรองรับการบริหารจัดการพืน้ ที่ การดูแลบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่
ให้มีประสิทธิภาพเพือ่ คงความเป็นอุทยานธรณีโลกอย่างยัง่ ยืนต่อไป ตามทีร่ ัฐบาลกาหนดให้มีแผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบ
บูรณาการโดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดทีด่ าเนินโครงการภายใต้แผนดังกล่าวดาเนินงานบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคม อนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ โดยกาหนด
กลุม่ เป้าหมายหรือผูไ้ ด้รับประโยชน์ คือ ประชาชนในพืน้ ที่ 76 จังหวัด สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายการพัฒนา คือ ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเทีย่ วของภูมิภาค นวัตกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง มีประเด็นการพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพืน้ ทีอ่ ุทยานธรณีโคราช เมือ่ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558
ครอบคลุมพืน้ ที่ 5 อาเภอ ในลุม่ น้าลาตะคองตอนกลาง-ตอนล่าง ได้แก่ อาเภอสีควิ้ สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมาและอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
รวมพืน้ ทีท่ งั้ หมด 3,243 ตารางกิโลเมตร ซึง่ อุทยานธรณีโคราชได้รับการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้เป็นอุทยานธรณี
ประเทศไทยแล้ว เมือ่ 24 สิงหาคม 2561
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
อุทยานธรณีโคราช อยูใ่ นพืน้ ทีล่ มุ่ น้าลาตะคองตอนกลาง-ตอนล่าง มีคุณค่าความสาคัญและโดดเด่นในระดับประเทศ ภูมิภาคหรือระดับโลก
โดยเฉพาะทรัพยากรฟอสซิลหรือซากดึกดาบรรพ์ โดยพบซากช้างดึกดาบรรพ์ เช่น ช้างสีง่ า ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม ฯลฯ อายุ 16 – 0.01 ล้านปีก่อนใน
บ่อทรายริมแม่น้ามูลของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จานวนมากถึง 10 สกุล จาก 52 สกุลทีพ่ บทัว่ โลก ถือได้วา่ เป็นแหล่งทีพ่ บหลากหลายสกุลมากทีส่ ุดใน
โลก พบชิน้ ส่วนซากไดโนเสาร์หลายพันชิน้ บริเวณชานเมืองโคราชแถบตาบลโคกกรวด-สุรนารี เฉพาะทีเ่ ป็นสายพันธุใ์ หม่ของโลกและทีพ่ ิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติแล้ว เป็นไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์ อายุ 100 ล้านปี ถึง 4 สกุล หรือมากทีส่ ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบไม้
กลายเป็นหินนับหมืน่ ท่อนในพืน้ ทีอ่ ุทยานธรณี อายุราว 8 แสนปีก่อน และในแถบเขายายเทีย่ งของอาเภอสีควิ้ เป็นจาพวกไม้สนในยุคไดโนเสาร์ทมี่ ีอายุ
150 - 140 ล้านปีก่อน ทรัพยากรซากดึกดาบรรพ์ดังกล่าวนี้ และยังมีซากดึกดาบรรพ์อนื่ ๆ ทีพ่ บร่วมสมัยเดียวกันอีกจานวนมาก เช่น สัตว์ร่วมยุค
ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์ ตัง้ แต่ไดโนเสาร์พันธุก์ ินเนือ้ กลุม่ ฟันฉลาม (คาร์ชาโรดอนโตซอร์) เทอโรซอร์ เต่า จระเข้ ปลาฉลามน้าจืดไฮโบดอนต์ ปลาเกล็ดแข็ง
เลปิโดเทส หอยต่างๆ ส่วนสัตว์ร่วมสมัยกับช้างดึกดาบรรพ์ เช่น แรดฮิปโป อุรังอุตัง เสือเขีย้ วดาบ ไฮยีนา ยีราฟคอสัน้ ม้าสามนิว้ ฮิปปาเรียน แอนทีโลป
เมอริโคโปเตมัส ฯลฯ แต่ปัญหาทีเ่ กิดกับซากดึกดาบรรพ์เหล่านี้ คือ ทัง้ ซากและแหล่งทีม่ ีคุณค่าระดับโลก นานาชาติหรือระดับประเทศถูกทาลาย ตาม
ความเจริญของบ้านเมือง ชุมชน ทาให้มีการขยายพืน้ ทีเ่ ข้าไปปิดทับแหล่งฟอสซิล โดยมิได้จาแนกคุณค่าของพืน้ ที่ และเนือ่ งจากองค์การยูเนสโก มีรูปแบบ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ในลักษณะทีช่ ุมชนท้องถิน่ มีส่วนสาคัญในการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ในรูปแบบทีเ่ รียกว่า “อุทยานธรณี”
หรือ Geopark ซึง่ ปัจจุบันมีการจัดตัง้ ในระดับโลก ถึง 161 แห่งใน 44 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ ในประเทศไทย มีอุทยานธรณีโลก 1 แห่ง คือ อุทยานธรณี
สตูล โดยอุทยานธรณีโคราช ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทสไทย และได้ขับเคลือ่ นอย่างต่อเนือ่ งในการเสนอเป็นอุทยานธรณีโลก จึงสมควร
ดาเนินการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและรักษาทรัพยากรธรณีดังกล่าว รวมถึงทรัพยากรนิเวศวิทยาบนพืน้ ทีใ่ ห้คงสภาพอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิน่
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ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
อุทยานธรณีโคราช เตรียมการรับการตรวจประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก ในช่วงปี พ.ศ.2563-2564 ซึง่ หากได้รับการรับรองจาก
ยูเนสโก จะต้องมีการขับเคลือ่ นอย่างต่อเนือ่ งในการสร้างความรับรูใ้ ห้กับประชาชนในพืน้ ที่ และความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนพืน้ ทีโ่ คราชจีโอพาร์ค จึง
มีความจาเป็นเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(2.1.1) เพือ่ สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่
อุทยานธรณีโคราช
(2.1.2) เพือ่ สร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีอ่ ุทยานธรณีโคราช
(2.1.3) เพือ่ ส่งเสริมการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชให้เกิดความยัง่ ยืน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....1......ปี เริม่ ต้นปี......2564
สิน้ สุดปี........2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้าน เป็นต้น)
พืน้ ที่ อาเภอสีควิ้ สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย :…ชุมชน ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีล่ มุ่ น้าลาตะคอง 5 อาเภอ
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย :…หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด

(4.1.1) ประชาชนในพื้นที่อทุ ยานธรณีโคราช เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 5 อาเภอ
(4.1.2) อาเภอในพื้นที่อทุ ยานธรณีโคราช มีเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่อทุ ยานธรณีโคราช
(4.1.3) มีสื่อประชาสัมพันธ์อทุ ยานธรณีโคราช
(๔.๒) ผลผลิต

(4.1.1) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแหล่งอุทยานธรณี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อทุ ยานธรณีโคราช
(4.1.2) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อทุ ยานธรณี
โคราช
(4.1.3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์อทุ ยานธรณีโคราช
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
พืน้ ทีอ่ ุทยานธรณีโคราช มีการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ุทยานธรณีโคราช มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอุทยานธรณี และสามารถต่อยอดเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
เชิงลบ : ………-………………………………………………………………………………………....
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัด /กลุม่ จังหวัด เสนอขอ และทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1.สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในพื้นที่
อุ1.ชี
ทยานธรณี
โคราช าเนินงานร่วมกับชุมชน
P
แ้ จงแนวทางการด
P
2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาแหล่งอุทยานธรณี
โคราช
P
P
3.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีโคราช
และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู พืน้ ทีอ่ ุทยานธรณีโคราช
2.การบริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณีโคราช
P
P
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน
อุทยานธรณีโคราช โดยการมีส่วนร่วม
P
P
2.จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราช
P
3.การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
(๖) วิธีการดาเนินงาน

R ดาเนินการเอง

R จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน.....
0 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ................................................................................
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ...........................................................................
 ไม่มี
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(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทัง้ หมด

 บางส่วน

๏ เครือ่ งมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
ส่งมอบให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ุทยานธรณีโคราช ดูแลบารุงรักษา
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
-
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 ไม่มีประสบการณ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่
กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการบริหารจัดการพืน้ ที่อทุ ยานธรณีโคราชให้เกิดความยัง่ ยืน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

151,200 1.กิจกรรมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นทีอ่ ุทยานธรณีโคราช
126,000 (2) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาแหล่งอุทยานธรณีโคราช 5 อาเภอๆละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
วิทยากร บุคลากรของรัฐ จานวน 5 ครั้งๆละ 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
วิทยากร บุคคลภายนอก จานวน 5 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
25,200 (3) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีโคราช และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู พืน้ ที่อทุ ยานธรณีโคราช จานวน 1 ครั้ง
วิทยากร บุคลากรของรัฐ จานวน 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท
วิทยากร บุคคลภายนอก จานวน 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

33,000 3.การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
ค่าเบีย้ เลี้ยง จานวน 5 คนๆละ 120 บาท ต่อวัน จานวน 30 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท
ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 30 วันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
250,000 2.การบริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณีโคราช
(2) จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โคราชจีโอพาร์ค (สื่อออนไลน์ ) เป็นเงิน 250,000 บาท
400,400 1.กิจกรรมสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นทีอ่ ุทยานธรณีโคราช
92,000 (1) ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานร่วมกับชุมชน 5 อาเภอๆละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 5 ครั้งๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 36,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 5 ครั้งๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 21,000 บาท
ค่าสถานที่ จัดสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง จานวน 5 ครั้งๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยและเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง จานวน 5 ครั้งๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
92,000 (2) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาแหล่งอุทยานธรณีโคราช 5 อาเภอๆละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 5 ครั้งๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 36,000 บาท
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หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
งบรายจ่าย - รายการ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 5 ครั้งๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 21,000 บาท
ค่าสถานที่ จัดสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง จานวน 5 ครั้งๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยและเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง จานวน 5 ครั้งๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
216,400 (3) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีโคราช และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู พืน้ ที่อทุ ยานธรณีโคราช จานวน 1 ครั้ง (อย่างน้อย 1 กลุ่มเครือข่าย)
กลุ่มเครือข่าย 1) กลุ่มที่พกั และร้านอาหาร 2) กลุ่มผลิตสินค้าของที่ระลึกเอกลักษณ์อตั ลักษณ์ 3) กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรถรับจ้าง
4) กลุ่มมัคคุเทศก์และอาสาสมัครนาเที่ยว
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 ครั้งๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 7,200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 ครั้งๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 4,200 บาท
ค่าสถานที่ จัดสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง จานวน 1 ครั้งๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยและวัสดุอปุ กรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม /วัสดุสาธิต จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท
116,400 2.การบริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณีโคราช
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช โดยการมีส่วนร่วม ดาเนินการในพืน้ ที่โคราชจีโอพาร์ค 1 แห่ง โดยมีกจิ กรรม
-ปลูกต้นไม้ ในพืน้ ที่โคราชจีโอพาร์ค
-การจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งโคราชจีโอพาร์ค
-การจัดการคุณภาพน้าในแหล่งโคราชจีโอพาร์ค (ถ้ามี)
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 ครั้งๆละ 60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 7,200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 ครั้งๆละ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท ต่อ คน เป็นเงิน 4,200 บาท
ค่าสถานที่ จัดสถานที่ พร้อมเครื่องเสียง จานวน 1 ครั้งๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยและวัสดุอปุ กรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท (ขอสนับสนุนกล้าไม้ )
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

49,000 3.การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
วัสดุสานักงาน (กระดาษ ,หมึก, วัสดุจดั ทารูปเล่ม ) ติดตามประเมินผลในพืน้ ที่โคราชจีโอพาร์ค 5 อาเภอๆละ 1 ชุด
1,000,000
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ...............

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมย่อย : ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
วงเงิน :
๕,000,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
หน่วยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๔๔๓๕ ๓๘๘๔-๖
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็น
พื้นที่ป่าสมบูรณ์ร้อยละ 35 (คิดเป็นพื้นที่ 112.35 ล้านไร่) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 (คิด
เป็นพื้นที่ 48.15 ล้านไร่) และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 (คิดเป็นพื้นที่ 16.05 ล้านไร่)
(๒) นโยบายป่ า ไม้ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ก าหนดให้ มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ทั่ ว ประเทศอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ เพื่อประโยชน์ 2 ประการ ดังนี้ 1) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ กาหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์
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 พื้ น ที่ ป ร ะ เ ท ศ
2) ป่ า เพื่ อ เศรษฐกิ จ ก าหนดไว้ เ พื่ อ การผลิ ต ไม้ แ ละป่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ ในอั ต ราร้ อ ยละ 15
ของพื้นที่ประเทศ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
พื้นที่ลุ่มน้าของประเทศไทย มีจานวน 22 ลุ่มน้า ครอบคลุมพื้นที่ 320,673,673 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่มี
สภาพป่า 101,721,291 ไร่ และไม่มีสภาพป่า 218,952,382 ไร่ โดยมีพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้า 1,2 ซึ่งเป็นพื้นที่
ต้นน้าของประเทศจานวน 84,471,153 ไร่ (พื้นที่ป่า/พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ/พื้นที่ป่าอนุรักษ์/ อื่นๆ) พบว่ามีสภาพ
ป่า 71,753,156 ไร่ (84.94%) และไม่มีสภาพป่า 12,717,998 ไร่ (15.06%) ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติและป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายจานวน 10,152,740.44 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ จานวน 2,565,257.56 ไร่ โดย
จังหวัดนครราชสีมามีถึง 9 ลุ่มน้า พื้นที่ลุ่มน้าประมาณ 20,905 ตารางกิโลเมตร อาเภอที่ได้รับน้าจากลุ่มน้าได้แก่
อาเภอชุมพวง พิมาย ห้วยแถลง จักราช โนนสูง เมือง เสิงสาง ครบุรี โชคชัย ปักธงชัย สูงเนิน ปากช่อง ขามทะเลสอ
สีคิ้ว โนนไทย ประทาย โนนแดง บัวใหญ่ ขามสะแกแสง คง แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม หนองบุญมาก รวมจานวน
23 อาเภอ และในปัจจุบันประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบางส่วน ไม่มีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย เป็นของ
ตนเอง ทาให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น การบุกรุกตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่ของรัฐ ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อภาครัฐ รัฐบาลจึงได้จัดทาโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน โดยจัดสรรที่ดินของรัฐให้ราษฎรทากินและ
อยู่ อ าศั ย ในลั ก ษณะแปลงรวมโดยไม่ ใ ห้ ก รรมสิ ท ธิ์ โดยเฉพาะที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ บางส่ ว นไม่ มี
สภาพป่าแล้ ว แต่มีศักยภาพที่จะปลู กฟื้นฟูสภาพป่าให้ ความอุดมสมบูรณ์ฟื้นกลั บคื นมา อีกทั้ง เมืองและชุมชนใน
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จังหวัดนครราชสีมามีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวลดลง เนื่องจากความต้องการใช้
ประโยชน์ที่ดินทางด้านอื่น เช่น เศรษฐกิจ การคมนาคม ส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชนเสื่อมโทรมลง การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้เพิ่ม จะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ได้ ช่วยด้านความสวยงาม ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แล้วยังให้คุณประโยชน์
เช่ น เพิ่ ม ออกซิ เ จนในอากาศ ลดโลกร้ อน เพิ่ มความหลากหลายทางชี ว ภาพช่ ว ยลดปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและเพิ่ ม
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองและชุมชน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา
(2) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย และท ากิ น ในพื้ น ที่ ป่ า และพื้ น ที่ รอบเขตป่ า
ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
(๔)
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู้ ย ากไร้ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น มี พื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชนเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
เลี้ยงตนเองได้
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม 256๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน 256๕
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ :
- พื้ 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.) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
- พื้นทีป่ ่าชุมชนในท้องทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
- พื้นทีส่ าธารณประโยชน์ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
๑) ประชาชนทีไ่ ด้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
2) ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
ผู้ มี ส่ ว นได้ คื อ ประชาชนได้ รับ การจั ด สรรที่ ดิน ในพื้ น ที่ จั ง หวัด นครราชสี ม า และประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้มีส่วนเสีย คือ (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
(1) จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น จานวน ๖๕๐ ไร่
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(4.2) ผลลัพธ์ :
(1) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
(2) สร้างความมั่นคงของคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกเขตป่า
(3) สามารถลดผลกระทบที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ได้จากการที่มี
พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลกระทบ:
เชิงบวก : ประชาชนมีที่ดินทากิน / พื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครราชสีมามีเพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : - ไม่มี 5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 6๓ ม.ค.-มี.ค. 6๔ เม.ย.-มิ.ย. 6๔ ก.ค.-ก.ย. 6๔

๑. จัดซื้อกล้าไม้ขนาดใหญ่
เพื่อแจกจ่ายและปลูก

๒. ปรับไถพื้นที่

๓. จัดซื้อวัสดุการเกษตร

๔. จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว




๕. ประสานงานและติดตาม
(๖) วิธีดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๕,000,000 บาท (รายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย ตามเอกสารแนบ)
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายและสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้) : สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ( ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของแบบรูปรายการที่ใช้)
 ไม่มี
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(8.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
ให้ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทากินและชุมชนดาเนินการดูแลบารุงรักษากล้าไม้ที่ปลูก
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด : (๑1) แนวทางแก้ไข : -
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต :
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
กิจกรรมย่อย : ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)
5,000,000

หน่วย : บาท
คาชีแ้ จง

5,000,000

850,000

650,000 ค่าจ้างไถปรับพืน้ ที่ 650 ไร่ๆละ 1,000 บาท
45,000 ค่าจ้างเหมาพาหนะประสานงานจานวน 30 ครัง้ ละๆ 1,500 บาท
155,000 ค่าจัดกิจกรรมเพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
หน้า ๕๙๒

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)
4,150,000

คาชีแ้ จง

3,900,000 ค่าจัดซือ้ กล้าไม้ขนาดใหญ่ 130,000 กล้าๆละ 30 บาท = 3,900,000 บาท
250,000 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุย๋ คอก ปุย๋ เคมี ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ) = 250,000

(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

หน้า ๕๙๓

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมย่อย : การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ วงเงิน 209,900 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน. จังหวัด นม)
ผู้รับผิดชอบ : พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ ตาแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานโยบายแผนและการข่าว
สถานที่ติดต่อ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔-๐๗๓
(1) หลักการและเหตุผล
(๑) เนื่องจากเขตพื้นที่ตาบลบ้านราษฎร์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ติดกับเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
ที่ ๔ มีปัญหาบุกรุกเขตพื้นที่อุทยาน และมีการตัดไม้ทาลายป่าซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมายาวนานผืนป่าขาดความอุดมสมบูรณ์ อากาศ
ร้อนจัด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนตกหนักทาให้เกิดน้าไหลหลาก ทาให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
(๒) เพื่อให้ “คน” กับ “ป่ า” อยู่ร่ วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และลด
ความขัดแย้งระหว่างประชาชน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะถ่ายทอดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไปสู่
ญาติมิตร เป็นการจัดตั้งองค์กรมวลชนพิทักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาการทาลายป่า ส่งเสริมให้เกิด
และฟื้ นฟู สภาพป่ าไม้ในโอกาสต่ อไป เพื่ อสร้ างขวั ญและก าลั งใจในการที่ จะพิทั กษ์ ปกป้ องผื นป่ าที่ร่ วมกันปลู กกับ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านราษฎร์ และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราษฎร์
(๓) สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราช
เสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของป่าไม้ และแหล่งน้า โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากประเทศไทยไม่ มี แ หล่ ง น้ าขนาดใหญ่ และป่ า ไม้ คื อ แหล่ ง น้ า ของประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาล ได้น้อมนาพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาดาเนินการ และรณรงค์
ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ ที่มีอยู่ในประเทศ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพิ่มจานวนพื้นที่ป่าไม้มาโดยตลอด
(๔) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราษฎร์ ร่วมกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน, หน่วยงานราชการในพื้นที่, เด็ก, เยาวชน และ
ประชนในเขตตาบลบ้านราษฎร์ร่วมกันจัดกิจกรรมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ดารงอยู่
เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราษฎร์ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทาให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์
อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และหิมะตก ในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิ ตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านราษฎร์ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็น
การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
หน้า ๕๙๔

ความเร่งด่วน : (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) ถ่ายทอดพระราชปณิธ านและความห่ ว งใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ ราษฎร
มีความเข้าใจ ร่วมกันดูแลป่าไม้เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เพื่อให้ราษฎรที่เข้ ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบนิเวศวิทยา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เห็นความสาคัญของป่าไม้ ลดการลักลอบตัดต้นไม้ทาลายป่า เพื่อสร้าง
เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยจัดตั้ง เป็นองค์กร รสทป. ในการพิทักษ์ป่าไม้ ให้ราษฎรที่เข้า
รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายป่าไม้ สร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
(๒) เพื่อให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในการดารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่า
ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มราษฎร ชุมชน หรือหมู่บ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต ”
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดขวั ญและกาลังใจ ในการที่ จะพิทักษ์ปกป้องผืนป่าที่ร่วมกันปลูกกับ
ปตท. ให้ยั่งยืนถาวร เป็นสมบัติอันล้าค่าของแผ่นดินสืบไป
(๓) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๔) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบลบ้านราษฎร์
(๕) เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ ประชาชน
(๗) เพื่อสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศและลดภาวะโลกร้อน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการเดิม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ....1.....ปี เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ห้องประชุมเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๔
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๓๐ คน และผู้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จานวน ๒๕๐ คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๓๐ คน และผู้ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จานวน ๒๕๐ คน
(๔.๒) ผลผลิต
(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนมีความเข้าใจในการดารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนมีความเข้าใจในการดารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
เชิงลบ : ..…-…………………………………………………………………………………………………
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๓
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.
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1. การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 209,900 บาท (สองแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถงง ได้ศงกษาความเหมาะสมและกาหนดพืนนที่ดาเนินการหรือได้รับอนุาาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถงง ได้ศงกษาความเหมาะสมและกาหนดพืนนที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืนนที่ หรือกาลังแก้ไขปัาหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุาาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศงกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนนที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทันงหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศงกษา
 ต้องทารายงานการศงกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
...-..........................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
...-...........................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด น.ม.
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :
โครงการ : ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่
กิจกรรมหลัก : การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู การป้องกันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่
กิจกรรมย่อย : การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
๒๘,๐๐๐ ค่าพัฒนาและดูแลแปลงปลูกป่า ปีละ ๔ ครั้งๆละ ๗,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๗.๑) ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
(๗.๒) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
๗,๒๐๐ ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคทฤษฎี (๒ คน คนละ ๓ ชม.) (๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชม.) (วันที่ ๑ อบรมฯ)
๓,๖๐๐ ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคทฤษฎี (๑ คน ๓ ชม.) (๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.) (วันที่ ๒ ปลูกป่า)
๓,๖๐๐ ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคปฏิบตั ิ (๑ คน ๓ ชม.) (๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.) (วันที่ ๒ ปลูกป่า)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๘) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑,๕๐๐ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโครงการ ขนาด ๒.๕ เมตร x ๔ เมตร จานวน ๑ ป้าย (วันที่ ๑ อบรมฯ)
๑,๕๐๐ ค่าจ้างเหมาทาป้ายโครงการ ขนาด ๒.๕ เมตร x ๔ เมตร จานวน ๑ ป้าย (วันที่ ๒ ปลูกป่า)

(๙) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

๒,๑๐๐
๒,๔๐๐
๑๗,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
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ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๒ มื้อๆ ละ ๓๕.-บาท (วันที่ ๑ อบรมฯ)
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน x ๑ มื้อๆ ละ ๘๐.-บาท (วันที่ ๑ อบรมฯ)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕๐ คน x ๒ มื้อๆ ละ ๓๕.-บาท (วันที่ ๒ ปลูกป่า)
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๕๐ คน x๑ มื้อๆ ละ ๘๐.-บาท (วันที่ ๒ ปลูกป่า)
ค่าเครื่องแต่งกายพร้อมเครื่องหมาย ๓๐ ชุดๆละ ๑,๘๐๐ บาท
ค่าบารุงสถานที่อบรม
ค่าตกแต่งสถานที่เปิด-ปิด

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
รวม

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)
๓,๐๐๐ ค่าปรับพื้นที่ ชั่วโมงละ ๕๐๐.-บาท จานวน ๖ ชั่วโมง
๖๐,๐๐๐ ค่ากล้าไม้ ต้นละ ๓๐ บาท จานวน ๒,๐๐๐ ต้น

๑,๕๐๐ ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมสมุด, ปากกา, ซองเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ๓๐ ชุดๆละ ๕๐ บาท
๒๐๙,๙๐๐
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
ลำดับความสำคัญ..........

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิ จ กรรมย่ อ ย : รากฐานการเรี ย นรู้ ร ุ กขกรน้ อ ย(ยุ ว ชนต้ นกล้ า ป่ า ปรุใ หญ่บ นวิ ถ ีพ อเพี ย ง) สวนรุ ก ขชาติ ป รุใหญ่
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)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๐-๐๙๗๑-๓ ต่อ ๓๐๓
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะให้คุณประโยชน์ในแง่ป่าในเมือง ป่าที่ให้
ความมั่นคงทางอาหาร ป่านันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ ยังสามารถจัดทำเป็น แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในเขต
อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา เพราะแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้เมืองและมีความสะดวกสบาย
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
หรือป่าในเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ต่อไปในอนาคต
(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ยั ง ไม่ ม ี การจั ด ทำโครงการฐานการเรี ยนรู ้ร ุก ขกรน้ อ ย(ยุว ชนต้น กล้ าป่ าปรุใหญ่ บ นวิ ถีพ อเพียง)
สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในพื้นที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นควรมีการจัดกิจกรรมโครงการฯ ขึ้น

หน้า ๕๙๙

ความเร่ ง ด่ ว น : เนื่องจากกรมป่าไม้ไ ด้ สนองดำริของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐ มนตรี
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างรุกขกรหรือหมอต้นไม้เพื่อทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา และตัดแต่งกิ่งไม้ให้คงความสวยงาม
แข็งแรง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของต้นไม้ในเมื องและในพื้นที่ชุมชน
รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้อย่างขาดหลักวิชาการจนเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ในเมืองขาดความสวยงามและล้มตายเป็นจำนวนมาก
อันเป็นการทำลายทัศนียภาพที่งดงาม ร่มรื่น รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กรมป่าไม้จึงสร้างชุดปฏิบัติการรุกขกร
ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานดัง กล่าวทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฯดังกล่าวได้ขยายผล
ถ่ายทอดองค์ความรู้บริการแก่ประชาชน ทุกภาคส่วน ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสร้างทีมงานเพื่อปฏิบัติงาน
ในทุกพื้นที่ แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว ฉะนั้นจึงมีความเร่งด่วนในการจัดโครงการฯ ให้กับ
เยาวชนรอบ ๆ สวนรุกขชาติปรุใ หญ่ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการรุกขกรรม
และต่อยอดโครงการยุวชนต้นกล้าป่าป่าใหญ่บนวิถีพอเพียงในอนาคตต่อไป
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(๒.๒.๑) เพื่ อบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ธ รรมชาติ และสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การพื้ น ที่
อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม

(๒.๒.๒) เพื่อพัฒนาเยาวชนรอบพื้นที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ในด้านรุกขกรรมต้นไม้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายใต้กระบวนการใช้พื้นป่าไม้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
(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 จังหวัดนครราชสีมา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) โรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้องและตอบรับกิจกรรมฯ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- เยาวชนโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จังหวัด
นครราชสีมา และโรงเรียนเอกชนที่เกี่ยวข้อง และตอบรับกิจกรรมฯ
(๔.๒) ผลผลิต
- จำนวน ๕ - ๑๐ รุ่น
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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 : ไม่มี
(๕) แนวทางการดำเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.- ก.ค.-ก.ย.
๖๔
มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๕
๖๕
สร้างฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อย (ยุวชนต้นกล้า
ป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) สวนรุกขชาติปรุใหญ่




อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
จำนวน ๕-๑๐ รุ่น
(๖) วิธีการดำเนินงาน
 ดำเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและ
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
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(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
ไม่มี4
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
เครื่องมือดำเนินการ
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
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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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมย่อย : โครงการฐานการเรียนรูร้ ุกขกรน้อย(ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง) สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
500,000 ๑) จัดทาฐานการเรียนรู้รุกขกรน้อย(ยุวชนต้นกล้าป่าปรุใหญ่บนวิถีพอเพียง)
สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จานวน ๕-๑๐ ฐาน
๒) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง/เครื่องดื่มของเยาวชนผู้เข้าร่วมเรียนรู้ฐานการเรียนรู้
จานวน ๑๐๐ คน
๓) ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานไวนิลยิงโครงไม้ขนาดกว้าง 1.2 เมตร
สูง 2.4 เมตร พร้อมติดตั้งและรื้อถอน และป้ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๔) ค่าวิทยากรรุกขกรผู้เชี่ยวชาญ
๕) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมโครงการฯ จานวน ๑๐ คน
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

๖) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการ ฯ
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(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ 3

แบบฟอร์มข้อมูลพืนฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชือ่ โครงกำร : โครงกำรยกระดับบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำรนำในเขตและนอกเขตชลประทำน
วงเงิน 12,500,000 บำท (สิบสองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
กิจกรรมย่อย : ก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำตะกุดใหญ่ ต.ท่ำอ่ำง อ.โชคชัย
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด 5 : ยกระดับบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
แผนงำน : ส่งเสริมให้มกี ำรบริหำรจัดกำรนำในเขตและนอกเขตชลประทำน
หน่วยดำเนินกำร : โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง
ผูร้ บั ผิดชอบ : นำยขวัญชัย อุตตะเวช
ตำแหน่ง : ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง
สถำนทีต่ ดิ ต่อ โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง 159 หมู่ 9 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ หมำยเลขโทรศัพท์ 081-8772551
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ ำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด / กลุม่ จังหวัด หรืออื่นๆ )
กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขาดแคลนน้าท้าการเกษตร
ได้รอ้ งขอให้โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ก่อสร้างอาคารบังคับน้าตะกุดใหญ่ เพือ่ สนับสนุนแหล่งน้าท้าการเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง
บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขาดแคลนน้าท้าการเกษตร เห็นสมควรก่อสร้างอาคารบังคับน้าตะกุดใหญ่ เพือ่ สนับสนุนแหล่งน้าท้าการเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง
บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ควำมเร่งด่วน : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขาดแคลนน้า
ท้าการเกษตร เห็นสมควรด้าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร : ก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำตะกุดใหญ่ ตำบลท่ำอ่ำง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สินสุดปี 2565
(๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : (ระบุพนที
ื ด่ ำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมูบ่ ำ้ น เป็นต้น ) …………………………
บ้านท่าอ่าง หมู่ 4 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราสีมา
(๓) กลุม่ เป้ำหมำย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชีวัด
ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 1 แห่ง จ้านวนพืนที่รับประโยชน์ 300 ไร่

………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๒) ผลผลิต
ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 1 แห่ง จ้านวนพืนที่รับประโยชน์ 300 ไร่

(๔.๓) ผลลัพธ์
ลดปัญหาขาดแคลนน้าเพือ่ การเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง บ้านท่าอ่าง หมู่ 3, 4, 6 ต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พืนทีร่ บั ประโยชน์ 300 ไร่
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดปัญหาขาดแคลนน้าเพือ่ การเกษตร กลุ่มนาแปลงใหญ่พกิ ลุ ทอง ในเขตต้าบลท่าอ่าง อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะท้าภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มด้าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
ระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6


1
อาคารบังคับน้าตะกุดใหญ่
2
3
4
5
(๖) วิธกี ำรดำเนินงำน



ด้าเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 12,500,000.- บำท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
 ด้าเนินการเอง
12,500,000.- บาท
 จ้างเหมา .......................... บาท
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พืนทีด่ ้าเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนทีด่ ้าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนทีด่ ้าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนทีด่ ้าเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา)
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
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3
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทังหมด
๏ เครื่องมือด้าเนินการ

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 บางส่วน





มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม





มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

 ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(๙) วิธกี ำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมือ่ โครงกำรแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
โครงการส่งน้า.......................................................................................................................................................................
และบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เป็นผู้ดูแล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับน้าตะกุดใหญ่ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย
2. งบลงทุน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(2.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
2.14.1 อาคารบังคับน้าตะกุดใหญ่
ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.14.2 ค่าอานวยการและดาเนินงานก่อสร้างอาคารบังคับน้าตะกุดใหญ่
ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

12,500,000

11,200,000 ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 1 แห่ง) รวมเป็นเงิน 11,200,000.- บาท
1,300,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 5 คนๆ ละ 120 วันๆ ละ 200.- บาท เป็นเงิน 120,000.- บาท,
ค่าจ้างชั่วคราว 15 คนๆ ละ 6 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 720,000.- บาท,
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 460,000.- บาท

ผู้คานวณ
(นายโอฬาร ทองศรี)
จน.คบ.ลาพระเพลิง

หน้า ๖๐๗

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ 1

แบบฟอร์มข้อมูลพืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชือ่ โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ต.งิว อ.ปักธงชัยวงเงิน 512,000 บาท (ห้าแสนหนึง่ หมืน่ สองพันบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน : ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
หน่วยด้าเนินการ : โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายขวัญชัย อุตตะเวช
ต้าแหน่ง : ผูอ้ ้านวยการโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง
สถานทีต่ ดิ ต่อ โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง 159 หมู่ 9 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-8772551
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด หรืออื่นๆ )
รำษฎรบ้ำนหนองปรือ หมู่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ มีกำรรวมกลุ่มปลูกพืชอำหำรสัตว์ (หญ้ำเนเปียร์)
ขำดแคลนน้ำในกำรทำกำรเกษตรทำให้พชื ผลเสียหำย ได้รอ้ งขอให้โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง ก่อสร้ำงแก้มลิงบ้ำนหนองปรือ
เพือ่ สนับสนุนแหล่งน้ำทำกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ (หญ้ำเนเปียร์) แก่รำษฎรบ้ำนหนองปรือ
(๑.๒) สรุปสาระส้าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : รำษฎรบ้ำนหนองปรือ หมู่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
มีกำรรวมกลุ่มปลูกพืชอำหำรสัตว์ (หญ้ำเนเปียร์) ขำดแคลนน้ำในกำรทำกำรเกษตรทำให้พชื ผลเสียหำย เห็นสมควรก่อสร้ำงแก้มลิงบ้ำนหนองปรือ
เพือ่ สนับสนุนกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ (หญ้ำเนเปียร์)
ความเร่งด่วน : รำษฎรบ้ำนหนองปรือ หมู่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ขำดแคลนน้ำปลูกพืชอำหำรสัตว์ (หญ้ำเนเปียร์)
เห็นสมควรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ต้าบลงิว อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงกำรเดิม
 โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 ดำเนินกำรปกติ
 พัฒนำ
(๒.๔) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สินสุดปี 2565
(๒.๕) สถานทีด่ ้าเนินโครงการ : (ระบุพนที
ื ด่ ้าเนินการ เช่น อ้าเภอ ต้าบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น ) …………………………
บ้ำนหนองปรือ หมู่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำสีมำ
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : บ้ำนหนองปรือ หมู่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำสีมำ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บ้ำนหนองปรือ หมู่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำสีมำ
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีวัด
ก่อสร้ำงแก้มลิง 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๒) ผลผลิต
ก่อสร้ำงแก้มลิง 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

(๔.๓) ผลลัพธ์
ลดปัญหำขำดแคลนน้ำเพือ่ กำรเกษตร ในเขตตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 500 ไร่
………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดปัญหำขำดแคลนน้ำเพือ่ กำรเกษตร ในเขตตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการด้าเนินงาน
(แสดงรำยละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทำภำยใต้โครงกำรทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมำย  ลงในช่องระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินงำน
ของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มด้าเนินการ
กิจกรรมย่อย
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1
แก้มลิงบ้ำนหนองปรือ
2
3
4
5
(๖) วิธกี ารด้าเนินงาน



ดำเนินกำรเอง

 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 512,000.- บาท
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย)
 ดำเนินกำรเอง
................... บำท
 จ้ำงเหมำ 512,000 บำท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พืน้ ทีด่ ำเนินโครงกำร
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพืน้ ทีด่ ำเนินกำรหรือได้รบั อนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยูในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพืน้ ทีด่ ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ ำเนินกำร
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง สำนักงำนชลประทำนที่ 8 นครรำชสีมำ)
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี

หน้า ๖๐๙

(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์
 ทัง้ หมด
๏ เครื่องมือดำเนินกำร

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร





มีพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหำเพิม่ เติม





มีประสบกำรณ์สูง
มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
ไม่มีประสบกำรณ์

บำงส่วน

ไม่มีประสบกำรณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยงั ไม่พจิ ำรณำ
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๙) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบ้ารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
โครงกำรส่งน้ำและบ.......................................................................................................................................................................
ำรุงรักษำลำพระเพลิง สำนักงำนชลประทำนที่ 8 นครรำชสีมำ เป็นผู้ดูแล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ้ากัด : ไม่มี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้
กิดสมดุลกและยั
่งยืน หารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจเกรรมหลั
: การบริ
กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ต.งิว อ.ปักธงชัย
2. งบลงทุน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งนา
1.14.1 ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ
ตาบลงิว อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.14.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ
ตาบลงิว อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชีแจง

512,000

498,000 ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างแก้มลิง 1 แห่ง) รวมเป็นเงิน 498,000.- บาท
14,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 2 คนๆ ละ 35 วันๆ ละ 200.- บาท เป็นเงิน 14,000.- บาท,

ผู้คานวณ
(นายโอฬาร ทองศรี)
จน.คบ.ลาพระเพลิง
หน้า ๖๑๑

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ 2

แบบฟอร์มข้อมูลพืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชือ่ โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิง่ ต.ตะคุ อ.ปักวงเงิ
ธงชันย 17,270,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมืน่ บาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน : ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
หน่วยด้าเนินการ : โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายขวัญชัย อุตตะเวช
ต้าแหน่ง : ผูอ้ ้านวยการโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง
สถานทีต่ ดิ ต่อ โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง 159 หมู่ 9 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-8772551
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า :
รำษฎร หมู่ 9, 11, 16, 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ขำดแคลนนำอุปโภค-บริโภค องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตะคุ
ได้รอ้ งขอให้โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง ก่อสร้ำงแก้มลิงหนองโสกตำมิง่ พร้อมอำคำรประกอบ เพือ่ สนับสนุนแหล่งนำอุปโภค -บริโภค
แก่รำษฎร หมู่ 9, 11, 16, 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๑.๒) สรุปสาระส้าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : รำษฎร หมู่ 9, 11, 16, 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
ขำดแคลนนำอุปโภค-บริโภค เห็นสมควรก่อสร้ำงแก้มลิงหนองโสกตำมิง่ พร้อมอำคำรประกอบ เพือ่ สนับสนุนแหล่งนำอุปโภค -บริโภค
แก่รำษฎร หมู่ 9, 11, 16, 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
ความเร่งด่วน : รำษฎร หมู่ 9, 11, 16, 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ขำดแคลนนำอุปโภค-บริโภค
เห็นสมควรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิง่ ต้าบลตะคุ อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงกำรเดิม
 โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สินสุดปี 2565
(๒.๕) สถานทีด่ ้าเนินโครงการ : (ระบุพนที
ื ด่ ้าเนินการ เช่น อ้าเภอ ต้าบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น ) …………………………
บ้ำนสุขงั หมู่ 11 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำสีมำ
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : รำษฎร หมู่ 9, 11, 16, 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : รำษฎร หมู่ 9, 11, 16, 21 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีวัด
ก่อสร้ำงแก้มลิงพร้อมอำคำรประกอบ 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์ 1,050 ครัวเรือน
………………………………………………………………………………………………………………………………

(๔.๒) ผลผลิต
ก่อสร้ำงแก้มลิงพร้อมอำคำรประกอบ 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนทีร่ บั ประโยชน์ 1,050 ครัวเรือน
(๔.๓) ผลลัพธ์
ลดปัญหำขำดแคลนนำเพือ่ อุปโภค-บริโภค ในเขตตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 1,050 ครัวเรือน
………………………………………………………………………………………………………………………………
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2
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดปัญหำขำดแคลนนำเพือ่ อุปโภค-บริโภค ในเขตตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการด้าเนินงาน
(แสดงรำยละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทำภำยใต้โครงกำรทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมำย  ลงในช่องระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินงำน
ของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มด้าเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6


1
แก้มลิงหนองโสกตำมิง่ พร้อมอำคำรประกอบ
2
3
4
5
(๖) วิธกี ารด้าเนินงาน



ดำเนินกำรเอง

 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 17,270,000.- บาท
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย)
 ดำเนินกำรเอง 2,080,000.- บำท
 จ้ำงเหมำ 15,190,000 บำท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พืนทีด่ ำเนินโครงกำร
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพืนทีด่ ำเนินกำรหรือได้รบั อนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยูในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพืนทีด่ ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง
จัดเตรียมพืนที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพืนทีด่ ำเนินกำร
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง สำนักงำนชลประทำนที่ 8 นครรำชสีมำ)
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์
บำงส่วน
 ทังหมด

๏ เครื่องมือดำเนินกำร

 มีพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร

 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มปี ระสบกำรณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยงั ไม่พจิ ำรณำ
หน้า ๖๑๓

ไม่มีประสบกำรณ์


3
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๙) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบ้ารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง สำนักงำนชลประทำนที่ 8 นครรำชสีมำ เป็นผู้ดูแล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ้ากัด : ไม่มี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๖๑๔

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิกิ่จงแวดล้
อมก : การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กรรมหลั
กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่ง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย
2. งบลงทุน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(2.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
2.14.1 ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่งพร้อมอาคารประกอบ
ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.14.2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อานวยการและดาเนินงาน
ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่งพร้อมอาคารประกอบ
ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

17,270,000

16,640,000 ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างแก้มลิงหนองโสกตามิ่งพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง)
กิจกรรมขุดลอก (จ้างเหมา) 15,190,000.- บาท, กิจกรรมอาคารบังคับน้า (ดาเนินการเอง)
1,450,000.- บาท รวมเป็นเงิน 16,640,000.- บาท
630,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 5 คนๆ ละ 100 วันๆ ละ 200.- บาท เป็นเงิน 120,000.- บาท,
ค่าจ้างชั่วคราว 5 คนๆ ละ 6 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 240,000.- บาท,
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 270,000.- บาท

ผู้คานวณ
(นายโอฬาร ทองศรี)
จน.คบ.ลาพระเพลิง
หน้า ๖๑๕

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ 4

แบบฟอร์มข้อมูลพืนฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชือ่ โครงกำร : โครงกำรยกระดับบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำรนำในเขตและนอกเขตชลประทำน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำบ้ำนป่ำโจด ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย วงเงิน 25,000,000 บำท (ยี่สบิ ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด 5 : ยกระดับบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
แผนงำน : ส่งเสริมให้มกี ำรบริหำรจัดกำรนำในเขตและนอกเขตชลประทำน
หน่วยดำเนินกำร : โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง
ผูร้ บั ผิดชอบ : นำยขวัญชัย อุตตะเวช
ตำแหน่ง : ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง
สถำนทีต่ ดิ ต่อ โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง 159 หมู่ 9 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ หมำยเลขโทรศัพท์ 081-8772551
(๑) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ ำ :
ราษฎร บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขาดแคลนน้าท้าการเกษตร
ได้รอ้ งขอให้โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ก่อสร้างอาคารบังคับบ้านตะกุดใหญ่ เพือ่ สนับสนุนแหล่งน้าท้าการเกษตร
บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขาดแคลนน้าท้าการเกษตร เห็นสมควรก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านป่าโจด เพือ่ สนับสนุนแหล่งน้าท้าการเกษตร
บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ควำมเร่งด่วน : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขาดแคลนน้าท้าการเกษตร
เห็นสมควรด้าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร : ก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำบ้ำนป่ำโจด ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(2.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สินสุดปี 2565
(๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : (ระบุพนที
ื ด่ ำเนินกำร เช่น อำเภอ ตำบล หมูบ่ ำ้ น เป็นต้น ) …………………………
บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราสีมา
(๓) กลุม่ เป้ำหมำย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎร บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชีวัด
ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 1 แห่ง จ้านวนพืนที่รับประโยชน์ 500 ไร่

………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๒) ผลผลิต
ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 1 แห่ง จ้านวนพืนที่รับประโยชน์ 500 ไร่

(๔.๓) ผลลัพธ์
ลดปัญหาขาดแคลนน้าเพือ่ การเกษตร บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราสีมา
พืนทีร่ บั ประโยชน์ 500 ไร่
หน้า ๖๑๖

(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดปัญหาขาดแคลนน้าเพือ่ การเกษตร บ้านป่าโจด หมู่ 7 ต้าบลสุขเกษม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราสีมา
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะท้าภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มด้าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
ระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6



1
อาคารบังคับน้าบ้านป่าโจด
2
3
4
5
(๖) วิธกี ำรดำเนินงำน



ด้าเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 25,000,000.- บำท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
 ด้าเนินการเอง
25,000,000.- บาท
 จ้างเหมา .......................... บาท
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พืนทีด่ ้าเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนทีด่ ้าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนทีด่ ้าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนทีด่ ้าเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา)
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
 บางส่วน
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทังหมด
 ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือด้าเนินการ

 มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
หน้า ๖๑๗

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(๙) วิธกี ำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมือ่ โครงกำรแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง ส้านักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เป็นผู้ดูแล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๖๑๘

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านป่าโจด ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย
2. งบลงทุน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(2.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
2.14.1 อาคารบังคับน้าบ้านป่าโจด
ตาบลสุขเกษม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.14.2 ค่าอานวยการและดาเนินงานก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านป่าโจด
ตาบลสุขเกษม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

25,000,000

23,260,000 ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างอาคารบังคับน้า 1 แห่ง) รวมเป็นเงิน 23,260,000.- บาท
1,740,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 5 คนๆ ละ 180 วันๆ ละ 200.- บาท เป็นเงิน 180,000.- บาท,
ค่าจ้างชั่วคราว 15 คนๆ ละ 9 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 1,080,000.- บาท,
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 480,000.- บาท

ผู้คานวณ
(นายโอฬาร ทองศรี)
จน.คบ.ลาพระเพลิง
หน้า ๖๑๙

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ 5

แบบฟอร์มข้อมูลพืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชือ่ โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับน้าล้าชอ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย

วงเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสีแ่ สนบาทถ้วน)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน : ส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
หน่วยด้าเนินการ : โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายขวัญชัย อุตตะเวช
ต้าแหน่ง : ผูอ้ ้านวยการโครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง
สถานทีต่ ดิ ต่อ โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง 159 หมู่ 9 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 081-8772551
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า :
กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ขำดแคลนนำทำกำรเกษตร
ได้รอ้ งขอให้โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง ก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำลำซอ เพือ่ สนับสนุนแหล่งนำทำกำรเกษตรกลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน
บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๑.๒) สรุปสาระส้าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
ขำดแคลนนำทำกำรเกษตร เห็นสมควรก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำลำซอ เพือ่ สนับสนุนแหล่งนำทำกำรเกษตรกลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน
บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
ความเร่งด่วน : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ขำดแคลนนำทำกำรเกษตร
เห็นสมควรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร่งด่วน
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ก่อสร้างอาคารบังคับน้าล้าซอ ต้าบลตะคุ อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงกำรเดิม
 โครงกำรใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนำ
 ดำเนินกำรปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สินสุดปี 2565
(๒.๕) สถานทีด่ ้าเนินโครงการ : (ระบุพนที
ื ด่ ้าเนินการ เช่น อ้าเภอ ต้าบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น ) …………………………
บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำสีมำ
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้ำหมำย : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีวัด
ก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำ 1 แห่ง จำนวนพืนที่รับประโยชน์ 200 ไร่

………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๒) ผลผลิต
ก่อสร้ำงอำคำรบังคับนำ 1 แห่ง จำนวนพืนทีร่ บั ประโยชน์ 200 ไร่
(๔.๓) ผลลัพธ์
ลดปัญหำขำดแคลนนำเพือ่ กำรเกษตร กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่
หน้า ๖๒๐
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(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ลดปัญหำขำดแคลนนำเพือ่ กำรเกษตร กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนหัน บ้ำนหันใต้ หมู่ 18 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการด้าเนินงาน
(แสดงรำยละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทำภำยใต้โครงกำรทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมำย  ลงในช่องระยะเวลำทีจ่ ะเริ่มดำเนินงำน
ของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มด้าเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 6

1
อำคำรบังคับนำลำซอ
2
3
4
5
(๖) วิธกี ารด้าเนินงาน



ดำเนินกำรเอง

 จ้ำงเหมำ

(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 2,400,000.- บาท
(ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย)
 ดำเนินกำรเอง
2,400,000.- บำท
 จ้ำงเหมำ .......................... บำท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พืนทีด่ ำเนินโครงกำร
 ดำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพืนทีด่ ำเนินกำรหรือได้รบั อนุญำต
ตำมกฎหมำย และสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
 อยูในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและกำหนดพืนทีด่ ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง
จัดเตรียมพืนที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย
 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพืนทีด่ ำเนินกำร
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง สำนักงำนชลประทำนที่ 8 นครรำชสีมำ)
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
๏ บุคลำกรมีประสบกำรณ์
บางส่วน
 ทังหมด
 ไม่มีประสบกำรณ์
๏ เครื่องมือดำเนินกำร

 มีพร้อมดำเนินกำรได้ทันที
 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร

 มีประสบกำรณ์สูง
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง
 ไม่มปี ระสบกำรณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยงั ไม่พจิ ำรณำ
หน้า ๖๒๑
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(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
 ต้องทำรำยงำนกำรศึกษำ
(๙) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบ้ารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำลำพระเพลิง สำนักงำนชลประทำนที่ 8 นครรำชสีมำ เป็นผู้ดูแล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ้ากัด : ไม่มี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

หน้า ๖๒๒

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด : นครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
โครงการ : โครงการยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการน้าในเขตและนอกเขตชลประทาน
กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับน้าล้าชอ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย
2. งบลงทุน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งนา
1.15.1 อาคารบังคับนาลาซอ
ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.15.2 ค่าอานวยการและดาเนินงานอาคารบังคับนาลาซอ
ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)
(เหลือจ่าย)

คาชีแจง

2,400,000

2,125,000 ค่าใช้จ่ายปรากฎตาม ปร.4 (ก่อสร้างอาคารบังคับนา 1 แห่ง) รวมเป็นเงิน 2,125,000.- บาท
275,000 ค่าจ้างชั่วคราว 8 คนๆ ละ 3 เดือนๆ ละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 192,000.- บาท
ค่านามันเชือเพลิง, หล่อลื่นและเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 83,000.- บาท
ผู้คานวณ
(นายโอฬาร ทองศรี)
จน.คบ.ลาพระเพลิง
หน้า ๖๒๓

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การมีส่วนร่วมในการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟืน้ ฟู ล้าน้า คูคลอง สาธารณะ
กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ล้าน้าล้าตะคอง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
วงเงิน 1,390,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวด้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
แผนงาน : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟืน้ ฟู ล้าน้า คู คลองสาธารณะ
หน่วยดาเนินการ : ส้านักงานทรัพยากรธรรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายสมคิด ตังประเสริฐ
ตาแหน่ง : ผูอ้ ้านวยการส้านักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ :: 0-4435-3885
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด)
ล้าตะคองช่วงที่ 1 (ตอนล่าง) มาตรฐานตามทีก่ รมควบคุมมลพิษได้ประกาศก้าหนดประเภทของแหล่งน้าล้าตะคองเป็นแหล่งน้าประเภทที่
4 (เสือ่ มโทรม) เป็นแหล่งน้าทีไ่ ด้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ เพือ่ การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน และใช้เพือ่ การอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพน้าอยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรมมาก ร้อยละ 100 เห็นได้วา่ คุณภาพ
น้าของล้าตะคอง (ตอนล่าง) อยูใ่ นภาวะวิกฤต จึงจ้าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาโดยทันที เพือ่ ทีจ่ ะให้คุณภาพน้าล้าตะคองมีคุณภาพให้ได้
อย่างน้อยในระดับพอใช้ เพือ่ ลดผลกระทบต่อศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม การพัฒนาด้านต่างๆ และคุณภาพชีวติ ของ ชาวจังหวัด
นครราชสีมา รวมทังเพือ่ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาสิง่ กีดขวางทางน้าการรักษาสภาพแวดล้อม ซึง่ สามารถน้ามาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่ วล้าน้า การจ้าหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง การก้าจัดวัชพืชทางน้าทีส่ ามารถน้ามาสร้างประโยชน์และผลผลิตทีส่ ร้างรายได้ให้กับชุมชน ต่อไป
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ผลการติดตามสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้าผิวดินในพืนทีล่ ้าตะคอง 5 ปี ย้อนหลัง ตังแต่ ปี 2557 –
2561 ของส้านักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) พบว่า คุณภาพน้าในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ขนไป
ึ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 53.33 – 73.33 แต่หาก
พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก้าหนดประเภทแหล่งน้าในล้าตะคอง พบว่า ทังล้าตะคองตอนบน (ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ ถึง บริเวณฝายคนชุม ต.
ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา) และล้าตะคองตอนล่าง (อ.เมืองนครราชสีมา ถึง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง) ยังมีคุณภาพน้าต่้ากว่ามาตรฐานแหล่งน้าทีก่ ้าหนดเกือบ
ทุกปี และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน โดยเฉพาะล้าตะคอง (ตอนล่าง) ช่วงทีไ่ หลผ่านอ้าเภอเมืองนครราชสีมา มีคุณภาพน้าอยูใ่ นประเภทที่ 5 เสือ่ มโทรมมาก เป็น
ส่วนใหญ่ เนือ่ งจากไหลผ่านเขตชุมชน เมืองขนาดใหญ่ และมีแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้าในพืนทีจ่ ้านวนมาก โดยมีดัชนีชวัี ดทีส่ ้าคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายอยูใ่ นน้า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรียห์ รือบีโอดี และการปนเปือ้ นแบคทีเรียกลุม่ โคลิฟอร์มทังหมด
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ล้าตะคองเป็นล้าน้าสายหลักของจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิง่ ทีจะต้อง
ด้าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ฟืน้ ฟู และปรับปรุงล้าตะคองให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ ีขนึ ปรับปรุงคุณภาพน้าให้อยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพระดับดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
การรุกล้าล้าน้า สิง่ กีดขวางล้าน้าทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของน้า เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพือ่ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน้าล้าตะคองในเขตเมือง ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์เพือ่ การสัญจร
2) เพือ่ เสริมสร้างจิตส้านึกของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการคุม้ ครองดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
3) เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละรายได้ให้ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ /ทรัพยากรทีม่ ี
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
โครงการเดิม
R โครงการใหม่
Rพัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริม่ ต้นปี 2565
สิน้ สุดปี 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้าน เป็นต้น)
เทศบาลนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : ชุมชน ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืนที่
หน้า ๖๒๔

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
1) ท้าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน้าล้าตะคอง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2) ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักชวา จ้านวน 1 ชุมชน
3) บูรณาการความร่วมมือจิตอาสาพัฒนาล้าน้าล้าตะคอง จ้านวน 6 ครัง
(๔.๒) ผลผลิต
1) ล้าน้าล้าตะคองในเขตเมืองนครราชสีมามีความสะอาดเรียบร้อย ภูมิทัศน์สวยงาม ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2) ชุมชนมีองค์ความรูใ้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (วัชพืชทางน้าทีอ่ ยูใ่ นล้าตะคอง) เพือ่ จ้าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและ
ชุมชน
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้าน้าล้าตะคอง จ้านวน 6 ครัง
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
ประชาชนริมฝัง่ ล้าตะคองและในพืนทีล่ มุ่ น้าล้าตะคอง มีความจิตส้านึกในการอนุรักษ์ล้าตะคอง มีความตระหนักถึงความส้าคัญของ
การรักษาสภาพแวดล้อมในล้าตะคอง “เปลีย่ นล้าตะคองเป็นหน้าบ้าน”
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนเห็นความส้าคัญในการอนุรักษ์ล้าน้า ฟืน้ ฟู ล้าน้า คูคลอง สาธารณะ และตระหนักถีงหน้าทีใ่ นการช่วยกันดูแล
รักษาความสะอาดของล้าน้าคูคลอง
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะท้าภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัด /กลุม่ จังหวัด เสนอขอ และท้าเครือ่ งหมาย P ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ด้าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ต.ค.- ธ.ค. 64

1. ท้าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน้าล้าตะคอง
2. ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
3. กิจกรรมประชาชนจิตอาสาฟืน้ ฟู พัฒนาล้าตะคอง
4. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรูก้ ารฟืน้ ฟูพัฒนาล้าตะคอง
5. สรุปและประเมินผลการด้าเนินงาน
(๖) วิธีการดาเนินงาน

R

ด้าเนินการเอง

P
P

ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
P
P
P
P
P
P
P

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,390,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
R โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจ้าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืนทีด่ ้าเนินโครงการ
R ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนทีด่ ้าเนินการหรือได้รับอนุญาต
หน้า ๖๒๕

ตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพืนทีด่ ้าเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพืนที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืนทีด่ ้าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
(แผนปฏิบัติการของส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ )
R มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ )
มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ...........................................................................
ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
R ทังหมด

บางส่วน

๏ เครือ่ งมือด้าเนินการ

R มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
ต้องท้ารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
-
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ไม่มีประสบการณ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ค้าชีแจง

งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
1,390,000
แผนงาน : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ล้าน้า คู คลองสาธารณะ
ผลผลิต : ล้าน้า คู คลอง สาธารณะ ได้รับการส่งเสริม ฟื้นฟู อย่างน้อย 1 ล้าน้า
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลัก : การมีส่วนร่วมในการจัดการนาเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟืน้ ฟู ลานา คูคลอง สาธารณะ
กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ลานาลาตะคอง และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑. งบด้าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,390,000
1,390,000
57,600
57,600 วิทยากร (3 คน x 1,600 บาท x 6 ชัว่ โมง x 2 วัน)
1,303,500
906,500 ค่าจ้างเหมาบริการทาความทาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานาลาตะคอง ระยะทาง
15 กิโลเมตร
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร/สิง่ พิมพ์ (50 ชุด x 130 บาท)
297,000 กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

อาหารกลางวัน 50 คน x 200 บาท x 1 มือ x 2 วัน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50 คน x 35 บาท x 2 มือ x 2 วัน)

เป็นเงิน

57,600

เป็นเงิน

900,000

เป็นเงิน

6,500

เป็นเงิน
เป็นเงิน

20,000
7,000

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

200,000
70,000
100,000

กิจกรรมประชาชนจิตอาสาฟื้นฟู พัฒนาล้าตะคอง

อาหารกลางวัน 100 คน x 200 บาท x 1 มือ x 10 ครัง)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 100 คน x 35 บาท x 2 มือ x 10 ครัง)
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ

100,000 ค่ารับรองและพิธีการ จานวน 10 ครัง x 10,000 บาท)
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หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

(๒) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน่
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต้ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตังแต่ ๑ ล้านบาทขึนไป
๒.๒ ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๖5

ค้าชีแจง

28,900
12,000 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80g (500 แผ่น/รีม) (จานวน 20 รีมx 150 บาท)
กระดาษการ์ดสี A4 (คละสี) ขนาด120g (250 แผ่น/รีม) (จานวน 10 รีม x 250 บาท)
เครือ่ งเขียน (สมุด/ปากกา) 50 เล่ม x 50 บาท)
ถุงบรรจุเอกสาร 50 ใบ x 100 บาท)
16,900 ค่านามันเชือเพลิงในการลงพืนที่
-
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เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

3,000
2,500
1,500
5,000
16,900

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการเรียนรูใ้ นการรักษาธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สร้างความสมดุลและยัง่ ยืน
วงเงิน 1,300,000
บาท
กิจกรรมย่อย : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
แผนงาน : ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่ง :
สถานทีต่ ิดต่อ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.สันติ วัฒฐานะ
ผูอ้ านวยการศูนย์
เนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัย
044-22-4817
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ ๑ ตัง้ อยูท่ ี่
เนือ่ งมาจาก
๑๑๑ ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา
พระราชดาริฯ
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า :
เพือ่ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศให้มีความมัน่ คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน และเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพือ่ ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ในด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คานึงถึงความยัง่ ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยัง่ ยืน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับแนวทางการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมีแผนงาน
(กลยุทธ์) ๖
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากแนวคิดทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาฐานทรัพยากรเพือ่ การพึง่ พาตนเอง และยกระดับ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน โดยนาเอาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ โดยหน่วยงานทีร่ ่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. และโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีแผนการดาเนินงานนาร่องทีจ่ ังหวัดนนทบุรี พังงา ปัตตานี เชียงราย น่าน และจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เป็นตัวอย่างแก่จังหวัด
อืน่ ๆ ต่อไป ซึง่ จังหวัดนครราชสีมาทีม่ ีศักยภาพและความเหมาะสมเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากมีความหลากหลายของทรัพยากร ทัง้
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีองค์ความรูท้ างด้าน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แต่เนือ่ งด้วยทีผ่ ่านมาหน่วยงานทีร่ ่วมสนองพระราชดาริ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (อปท.) ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความเนือ่ งต่อในการนาเอาองค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ในการ
ดาเนินงานด้านฐานทรัพยากรท้องถิน่ ส่งผลให้มีจานวน อปท. ในจังหวัดนครราชสีมาทีไ่ ด้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดาริ เพียง ๕
แห่ง จากจานวนหน่วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกทัง้ หมด ๕๓ แห่ง โดยทีม่ ี อปท. มากกว่า 2๐๐ แห่งทีย่ งั ไม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดาริใน ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
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แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทัง้ จังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการเข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) แล้ว ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดาเนินงานสนองพระราชดาริอย่างต่อเนือ่ ง และได้รับการจัดตัง้ ให้เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานและศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ ประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และยังได้รับมอบหมายให้ดูแลและใช้ประโยชน์
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา อีกด้วย จึงมีศักยภาพสูง ในการดาเนินงานทัง้ ในด้านพืน้ ที่ ด้านการ
ติดต่อประสานงาน อีกทัง้ ยังมีบุคลากรทีม่ ีความพร้อมในการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ในการดาเนินงานสนองพระราชดาริ เพือ่
แก้ปัญหาและสนับสนุนความจาเป็นทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ จึงได้
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพือ่ ถ่ายทอด
ความรูใ้ ห้กับบุคลากรในหน่วยงาน อปท. ผูน้ าชุมชน ผูน้ ากลุม่ อนุรักษ์ และประชาชนในพืน้ ที่ ในการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
อพ.สธ. ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าทีข่ อง อปท. และนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาถ่ายทอดสูช่ ุมชน เพือ่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จัดทาทะเบียนพันธุไ์ ม้ในชุมชน และสร้างแผนทีท่ างภูมิศาสตร์ (GIS) และฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทรัพยากร เพือ่ ให้การจัดการทรัพยากรพืชพรรณท้องถิน่ เป็นไปอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนให้
คาปรึกษาและติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ สามารถนาความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ประโยชน์และขยายผล
โครงการพระราชดาริสกู่ ารอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เร่งด่วนมาก
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพือ่ สนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทัง้ จังหวัดนครราชสีมาขับเคลือ่ นงานสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถจาหน่าย
ออกสูต่ ลาดได้
4. เพือ่ อนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรท้องถิน่
.....................................................................................................................................................................................................
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
R โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
R ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริม่ ต้นปี 2564
สิน้ สุดปี 2565
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพื้นทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ ้าน เป็นต้น)
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีต่ งั้ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๒. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีต่ งั้ หมูท่ ี่ ๑ ตาบลคลองไผ่
อาเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา
๓. พืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................................................................................................................................................................................
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : ประชาชน ผูน้ ากลุม่ ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดนครราชสีมาทีท่ างานสนองพระราชดาริ อพ .สธ.
(๓.๒) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
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(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
๑) อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมดาเนินการสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จานวน 240 คน
2) ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีม่ าจากทรัพยากรท้องถิน่ ของหน่วยงานทีร่ ่วมสนองโครงการ อพ.สธ. จานวน 1 ฐานข้อมูล
3) ทรัพยากรท้องถิน่ ได้รับการอนุรักษ์และฟืน้ ฟู
(๔.๒) ผลผลิต
เชิงปริมาณ :
๑) จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม จานวน 20 หน่วยงาน
2) ต้นแบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีม่ าจากทรัพยากรท้องถิน่ ของหน่วยงานทีร่ ่วมสนองโครงการ อพ.สธ. 1 ฐานข้อมูล
เชิงคุณภาพ :
๑) อปท. ทีเ่ ข้าร่วมขับเคลือ่ นการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ เพือ่ ขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดาริเพิม่
ร้อยละ ๖๐
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
๑) ขยายผลการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ โดยมีจานวน อปท.ทีด่ าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ทีพ่ ร้อมเข้ารับการตรวจ
ประเมินป้ายสนองพระราชดาริ 3 แห่ง

(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทาให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้นแบบในการจัดการฐานทรัพยากรท้องถิน่ สนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัด /กลุม่ จังหวัด เสนอขอ และทาเครือ่ งหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูเ้ จ้าหน้าที่
อปท.และชุมชน ในการดาเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่ ตามแนวทาง อพ.สธ.
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ อปท. ในการดาเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิน่ ตามแนวทาง อพ.สธ.
หลักสูตร 1 จานวน 1 รุน่

P

หน้า ๖๓๑

ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

กิจกรรมย่อย
1.3 ติดตามและให้คาปรึกษาต่อเนือ่ งสาหรับ
อปท.ทีเ่ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับพืน้ ที่
2. จัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ ในพืน้ ที่
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามร่วมกับ
ชุมชน
2.2 สรุปและคัดกรองผลิตภัณฑ์เด่น เพือ่ ใช้

P

P

P
P

P

P

P

2.3 ถ่ายทอดและทดลองใช้ฐานข้อมูล
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

P
P
P
P

 ดาเนินการเอง

(๖) วิธีการดาเนินงาน

P
P

o จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 1,300,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
¨ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
¨ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
¨ อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
¨ อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ................................................................................
¨ มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้ ) ...........................................................................
¨ ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทัง้ หมด
๏ เครือ่ งมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
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¨ บางส่วน

¨ ไม่มีประสบการณ์

¨ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
¨ ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
¨ มีประสบการณ์ปานกลาง
¨ ไม่มปี ระสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
¨ ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
¨ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
¨ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
¨ ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
ดาเนินการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มทส. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ (ภายใต้การ
ดาเนินงานของ มทส. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่าย อพ.สธ. ภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดย
การติดตามการดาเนินงาน ส่งเสริม และให้คาปรึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
..................................................................................................................................................................................

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่..................................................................................................................................................................................
มี

หน้า ๖๓๓

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก )
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : เจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดนครราชสีมา จานวนไม่น้อยกว่า 20 อปท. เข้ารับการฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ต้นแบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากทรัพยากรท้องถิ่นของหน่วยงานทีร่ ่วมสนองพระราชดาริ อพ .สธ.
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการเรียนรู้ในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยัง่ ยืน
กิจกรมมย่อย : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,300,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
397,600
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
108,000 ค่าตอบแทนนักวิชาการสารวจข้อมูล 3 คน คนละ 1200 บาทต่อวัน จานวน 30 วัน
50,000 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 2 คน x 25,000 บาท (เหมาจ่าย)
30,000 ค่าตอบแทนกรอกลงระบบฐานข้อมูล 2 คน วันละ 500 บาท จานวน 30 วัน
16,800 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 5 คน x 4 วัน x 280 บาท x 3 ครั้ง
30,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลา จานวน 5 คน x 30 วัน x 4 ชั่วโมง x 50 บาท

(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

35,000 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลา จานวน 5 คน x 20 วัน x 7 ชั่วโมง x 50 บาท

43,200 วิทยากรหลัก 1 คน คนละ 600 บาท/ชม. อบรมครั้งละ 4 วัน วันละ 6 ชม. จานวน 3 ครั้ง
81,000 ผู้ช่วยวิทยากร 5 คน คนละ 300 บาท/ชม. อบรมครั้งละ 3 วัน วันละ 6 ชม. จานวน 3 ครั้ง
3,600 วิทยากรพิเศษ 1 คน คนละ 1,200 บาท/วัน ครั้งละ 1 วัน จานวน 3 ครั้ง

หน้า ๖๓๔

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ )
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี ๒๕๖4
ปี ๒๕๖5
(ถ้ามี)

คาชีแ้ จง

867,400 ค่าดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฐานทรัพยากรท้องถิ่น
345,600 (1) ค่าที่พกั ผู้เข้าร่วมประชุม 1,300 บาท x 32 ห้อง x 3 คืน x 3 ครั้ง
72,000 (2) ค่าที่พกั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 800 บาท x 10 คน x 3 คืน x 3 ครั้ง
126,000 (3) ค่าอาหาร 150 บาท x 70 คน x 4 มื้อ x 3 ครั้ง
58,800 (4) ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 70 คน x 8 มื้อ x 3 ครั้ง
30,000 (5) ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 10,000 x 3 ครั้ง
18,000 (6) ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 บาท x 3 คน x 3 ครั้ง
45,000 (7) ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท x 3 วัน x 3 ครั้ง
7,200 (8) ค่าส่งเอกสารเชิญชวน 180 ชุด x 40 บาท
36,000 (9) ค่าเหมาจ่ายวัสดุประกอบการอบรม 3 ครั้ง x 12,000 บาท
3,800 (10) ค่าจัดทารายงาน
กิจกรรมติดตามการดาเนินงานของ อปท .ในพื้นที่
45,000 (1) ค่าเดินทางวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 3,000 บาท x 5 คน x 3 ครั้ง
80,000 (2) ค่าจ้างเหมาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 5 ชิ้นงาน x 16,000 บาท
35,000
20,000 (1) ค่าวัสดุสานักงาน เหมาจ่าย 2 ครั้ง X 10,000 บาท
15,000 (2) ค่าติดต่อประสานงานค่าติดต่อประสานงาน เหมาจ่าย 3 ครั้ง x 5,000 บาท

หน้า ๖๓๕

แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ ฐานโครงการของจังหวัด /กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ .............
ชือ่ โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กาลังคนทัง้ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาสถาบันเครือข่ายเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา สถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
(Logistics and Transportation) และสถาบันเพือ่ การท่องเทีย่ ว
วงเงิน
2,000,000.00 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
หน่วยดาเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา โดยสานักงานจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการประจาจังหวัด และอาเภอ ทุกอาเภอ
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่ง : ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 242057
นายกิตติศกั ดิ์ ธีระวัฒนา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ ดิ ต่อ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4424 3129
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )
วิสัยทัศน์ประเทศ “มัน่ คง มัง่ คั่ง ยั่งยืน” ในด้านความมัน่ คง มัง่ คั่ง ยั่งยืน ในการพัฒนาทีส่ ามารถสร้างความเจริญ
รายได้ และคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้เพิม่ ขึ้น และการมุง่ ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ข้อ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล ข้อ 11 ราชการ
แผ่นดินมีธรรมาภิบาล/ป้องกันทุจริต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล่่าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจติ ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่ มุง่ สู่เมือง 3
มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย ” รวมทัง้ ได้ก่าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 6 ยกระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City) ดังนัน้
เพือ่ ให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ จ่าเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE
Ctiy / Art City / Safe City) เพือ่ ให้จงั หวัดเกิดการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และเพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพั(๑.๒)
ฒนาจัสรุ
งหวั
ด ให้บรรลุ
ปสาระส
าคัญเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด จึงได้จดั ท่าโครงการเพิม่ ขีดความ สามารถบุคลากร องค์กรภาครัฐ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมา ก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่าย
คมนาคมและการท่องเทีย่ วของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง ” ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาจังหวัด
รวม 6 ประเด็น ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดดังกล่าวข้างต้น จ่าเป็นต้องมีส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคลากร ทีม่ ี
ประสิทธิภาพมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก

หน้า ๖๓๖

(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการ เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนราชการ 258 หน่วย 1.1) ส่วนกลางในภูมิภาค 196 หน่วย
1.2) ส่วนภูมิภาค
35 หน่วย
1.3) รัฐวิสาหกิจ
27 หน่วย
2) หน่วยงานอิสระ 26 หน่วย
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 องค์กร
3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
3.2) องค์การบริหารส่วนต่าบล
243 แห่ง
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ต่าบล 85 แห่ง) 90 แห่ง
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาสถาบันเครือข่ายเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา สถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and
Transportation) และสถาบันเพือ่ การท่องเทีย่ ว
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการเดิม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
ด่าเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาด่าเนินโครงการ 1 ปี (เริ่มต้น 30 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ีในการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานราชการทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาขน ในจังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา รวมทัง้ ประชาชนนอกพืน้ ทีท่ มี่ าติดต่อสถาบัน
เครือข่ายฯ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ดั
สถาบันเครือข่ายเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา สถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
(Logistics and Transportation) และสถาบันเพือ่ การท่องเทีย่ ว ได้รบั การพัฒนา
(๔.๒) ผลผลิต
ประชาชน และผู้ประกอบการ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ได้รบั ประโยชน์จากการบริการทีด่ ีของของสถาบัน
เครือข่ายฯ
(๔.๓) ผลลัพธ์
ประชาชนและผู้ประกอบการได้รบั การบริการทีด่ ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของสถาบันเครือข่ายฯ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนได้รบั บริการทีด่ ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากส่วนราชการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
เชิงลบ : ไม่มี
หน้า ๖๓๗

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

โครงการ : การพัฒนาสถาบันเครือข่าย
ส่านักงาน
/
/
/
/
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
จังหวัด
สถาบันเครือข่าย Smart City เมือง
นครราชสีมา
อัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน
เครือข่าย MICE City and Tourism
โคราชเมืองไมซ์ สถาบันเครือข่ายโลจิ
สติกส์และการขนส่ง (Logistics and
Transportation) และสถาบันเพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว
(๖) วิธกี ารดาเนินงาน
 ด่าเนินการเอง 380,300 บาท
 จ้างเหมา จ่านวน 1,619,700 บาท
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน
2,000,000.00
380,300.00 บาท
 ด่าเนินการเอง
 จ้างเหมา 1,619,700 บาท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พืน้ ทีด่ ่าเนินโครงการ
ด่าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก่าหนดพืน้ ทีด่ ่าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด่าเนินการได้ทันที
อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก่าหนดพืน้ ทีด่ ่าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือก่าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ ่าเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ส่าน่างานจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแผนการปฏิบัติงาน)
มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด่าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
ทัง้ หมด
ไม่มีประสบการณ์
 บางส่วน
๏ เครื่องมือด่าเนินการ
มีพร้อมด่าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
หน้า ๖๓๗

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท่ารายงานการศึกษา
ต้องท่ารายงานการศึกษา

(๙) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
9.1 ส่านักงานจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นหน่วยงานหลักในการด่าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น หรืออาจ
ด่าเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่นทีม่ ีความพร้อม และช่านาญการเฉพาะด้านนัน้ ๆ
9.2 ครุภณ
ั ฑ์ทเี่ กิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวข้างต้น ส่านักงานจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแล
บ่ารุงรักษา
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

หน้า ๖๓๘

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ชือ่ โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กาลังคนทัง้ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาสถาบันเครือข่ายเพื่อพัฒนาพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา สถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเครือข่าย MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์
สถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) และสถาบันเพื่อการท่องเที่ยว
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,000,000
240,000
240,000
132,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันราชการ) 11 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท
108,000 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาเพิม่ เติมจากบันทึกข้อตกลง) จานวน 9 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

1,736,500
23,800

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,619,700
-

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,800
7,000
12,000
30,000
500,000
500,000
500,000
89,700

ค่าเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางไปราชการ จานวน 10 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 20 ครั้ง ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 35 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 120 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเล่มสรุปผลกาพัฒนาสถาบันเครือข่ายฯ จานวน 150 เล่ม ๆ ละ 200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดมหกรรม Smart City
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดมหกรรม MICE City
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดมหกรรม Dry port
ค่าจ้างเหมาบริการบารุงรักษาและดูแลเวปไซต์ของจังหวัดนครราชสีมา

93,000
21,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท
72,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

23,500
23,500
3,500 กระดาษ เอ 4 จานวน 7 รีม ๆ ละ 500 บาท
20,000 หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 8 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท

หน้า ๖๓๙

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับควำมสำคัญ.........
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงกำร : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กาลังคนทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา
กิจกรรมย่อย : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2565
วงเงิน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City
/ MICE City / Art City / Safe City)
หน่วยดำเนินกำร : สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา ตำแหน่ง : หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สถำนที่ติดต่อ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมำยเลขโทรศัพท์ 044-243-129
(1) หลักกำรและเหตุผล
(๑.๑) ที่มำ : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม เพื่อทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้
คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
กากับดูแลและอานวยความสะดวกในการบริห ารงานของศูนย์ดารงธรรมและการบริห ารงานของจังหวัดดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยศูนย์ดารงธรรมในภูมิภาคแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
ในการให้คาปรึกษาหรือปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม จะต้องมีการบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการเพื่อให้ เ รื่ องร้ อ งเรี ย นร้ องทุกข์ยุ ติให้ ได้ มากที่สุ ด รวมถึง ต้องชี้แ จงทาความเข้าใจกับประชาชนให้ ทราบถึ งขั้นตอน
กระบวนการในการดาเนินการ เพราะประชาชนที่เดือดร้อนต่างคาดหวังว่าศูนย์ดารงธรรมจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น เพื่อพัฒนาศูนย์ดารงธรรมให้เป็นองค์ก รในการบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงเห็นควรดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
ของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2565
(๑.๒) สรุปสำระสำคัญ
สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ศูนย์ดารงจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม เพื่อทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การให้บ ริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึ กษา รับ เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่เป็น
ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้บริการ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนนั้น มีความจาเป็นต้องการบูรณาการ
ร่ว มกับ ส่ว นราชการเพื่อให้ เรื่ องร้ องเรีย นร้องทุกข์ยุ ติให้ ได้มากที่สุด อีกทั้งยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาแนะนาปรึกษา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อพัฒนาศู นย์ดารงธรรม
ให้เป็นองค์กรในการบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงเห็นควรดาเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2565
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ควำมเร่งด่วน : ในการให้คาปรึกษาหรือปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม จะต้อง
มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการเพื่อให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยุติให้ได้มากที่สุด รวมถึงต้องชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน
ให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินการ เพราะประชาชนที่เดือดร้อนต่างคาดหวังว่าศูนย์ดารงธรรมจะเป็นที่พึ่งให้กับ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
(1) เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรม ในการรองรับภารกิจการบริการ และ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
(2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังให้สามารถยุติปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เห็นผลเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
(3) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สั่งสมความรู้ ประสบการณ์
การทางาน และนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(4) เพื่อให้ศูนย์ดารงธรรมสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยให้บริการประชาชน และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในพื้นที่โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและผลสาเร็จเป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างราชการและประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ
(๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงกำร
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร....1.....ปี เริ่มต้นปี...ตุลาคม..2564...... สิ้นสุดปี.....กันยายน....2565........
(๒.๕) สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร : ……จังหวัดนครราชสีมา……………………………………………………………………………
(๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน ประกอบด้วย
(1) บุคลากร/เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด จานวน 10 คน
(2) ปลัดอาเภอ/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดารงธรรมอาเภอ อาเภอละ 1 คน จานวน 32 อาเภอ
รวม 32 คน
(3) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ยุติธรรมชุมชน คัดเลือกอาเภอละ 1 ศูนย์ ศูนย์ฯ ละ 1 คน จานวน 32 อาเภอ
รวม 32 คน
(4) เจ้ าหน้ าที่จ ากหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานยุติธ รรมจังหวัด ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
จานวน 20 คน
(5) เจ้าหน้าที่สอบสวน สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดนครราชสีมา จานวน
4 คน
(6) เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 2 คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ…องค์กรภาคเอกชน…ผู้ประกอบการ…นักศึกษา พ่อค้า..
และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา...
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(๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
(๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร
ตัวชี้วัด…ร้อยละ 70 ของความสาเร็จของบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(๔.๒) ผลผลิต
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมได้รับการพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรู้ในการรองรับภารกิจการบริการ
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการ บูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรัง ให้สามารถยุติปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เห็นผล
เป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สั่งสมความรู้ ประสบการณ์การ
ทางาน และนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(4) ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด และศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอสามารถขั บ เคลื่ อ นงานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายรั ฐ บาล
โดยให้บริการประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในพื้นที่โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและผลสาเร็จเป็น
รูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างราชการและประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ
(๔.๓) ผลลัพธ์ : (1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมได้รับการพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรู้ในการรองรับภารกิจการ
บริการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการ บูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรัง ให้สามารถยุติปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เห็นผลเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สั่งสมความรู้ ประสบการณ์การ
ทางาน และนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(4) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
โดยให้บริการประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในพื้นที่โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและผลสาเร็จเป็น
รูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างราชการและประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : (1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมมีความรู้ ความสามารถ และมีแนวทางในการ บูรณาการการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เชิงลบ : ..…-…………………………………………………………………………………………………
(๕) แนวทำงกำรดำเนินงำน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่
จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.
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ระยะเวลำที่จะเริ่มดำเนินกำร
ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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1. การอบรมบรรยายให้ความรู้ แนวทางในการ
ด าเนิ น งานบริ ก าร และแก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น ปัญหาที่ดิน/ที่ทา
กิน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มลพิ ษ ความเดือดร้ อนร าคาญ หนี้ น อกระบบ
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หนี้ สิ น เกษตรกร การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม เป็นต้น
2. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop)
แบ่งกลุ่มดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหามี ส่วน
ร่ ว ม ลงมื อ ปฏิ บั ติ และน าเสนอแบบจ าลอง
ข้ อ เสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และการ
พัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. การให้บริการประชาชน และแก้ไขปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนให้ ยุ ติ ใ นพื้ น ที่
โดยเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและผลส าเร็ จ เป็ น
รูปธรรม สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างราชการ
และประชาชน
(๖) วิธีกำรดำเนินงำน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงกำร จำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ควำมพร้อมของโครงกำร
(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงกำร
 ดาเนิ น การได้ทัน ที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ดาเนินการหรื อได้รั บอนุญ าตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรำยกำร/ แผนกำรปฏิบัติงำน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรดำเนินกำร
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
หน้า ๖๔๓

 เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ
มีประสบการณ์
ปานกลาง
์สูง
ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร :
...มีการดาเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี...........
(๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจำกัด :
...-...........................................................................................................................................

หน้า ๖๔๔

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
คาชีแ้ จง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาค
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กาลังคนทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
กิจกรรมย่อย : ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2565
๑. งบดาเนินงาน
100,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
100,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
10,200 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 4 ชม./ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ1,200 บาท 3 ชม.
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 7 ชม.
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
หน้า ๖๔๕

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
89,800

คาชีแ้ จง
ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 100 คน จานวน 1 มือ้ ๆ ละ 350 บาท จานวน 2 ครั้ง
เป็นเงิน 60,000 บาท (300 x 100 x 2)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน จานวน 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท จานวน 2 ครั้ง
เป็นเงิน 23,500 บาท (50 x 100 x 2 x 2)
วัสดุอื่น ๆ 6,300 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
หน้า ๖๔๖

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 โครงการ)
ลาดับความสาคัญ ............
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART
City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ในภาค
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)
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ (หลัก) : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี ตาแหน่ง : หัวหน้าสถาบันเครือข่ายไมซ์โคราช
เจ้าหน้าที่ : นางสาวนันทิยา กร่ากลาง ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ : 088 - 5948795
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meeting Incentive Convention and Exhibition) เป็นอุตสาหกรรมบริการการ
จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมขนาดใหญ่ และการจัดนิทรรศการ สามารถทารายได้อย่างต่อเนื่องและ
เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทย มีจังหวัดที่เป็น
เมืองไมซ์ จานวน 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่
สืบเนื่องจากทางจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขั บเคลื่อน
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยการบูรณาการแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่จานวนมาก ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการให้รองนายกรัฐมนตรีผลักดันสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดู แลโครงการด้าน MICE CITY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานดูแลโครงการด้าน Logistic and Transportation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดูแลโครงการด้าน SMART
CITY ซึ่งทั้ง 3 สถาบัน ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน จึงมีแนวคิดให้ แต่ละ
สถาบันการศึกษาส่งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เข้าไปเป็นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ เพื่อ
ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาต่อไป .
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meeting Incentive Convention and Exhibition) เป็นอุตสาหกรรมบริการการจัด
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมขนาดใหญ่ และการจัดนิทรรศการ สามารถทารายได้อย่างต่อเนื่องและ
เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทย มีจังหวัดที่เป็น
เมืองไมซ์ จานวน 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่
กระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาไมซ์ซิตี้คือ การประเมินพื้นที่ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้าง ความเข้าใจใน
ศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ไมซ์ซิตี้ที่ศึกษา ซึ่งส่งผล ให้สามารถคัดเลือกพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการพัฒนา และกาหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย
การประเมินพื้นที่มีแนวคิดในการดาเนินงานคือจัดทาเครื่องมือในการ ประเมินศักยภาพของพื้นที่ตามระดับไมซ์ซิตี้ จากนั้น
ทาการเก็บข้อมูลพื้นที่ และใช้เครื่องมือประเมินไมซ์ซิตี้ ในระดับที่กาหนดของแต่ละพื้นที่ทาการประเมินศักยภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นนาผลการประเมิน ศักยภาพพื้นที่ในปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในด้านต่างๆ ที่พื้นที่ต้องมี
ความพร้อม ดาเนินการวิเคราะห์ ช่องว่าง เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาไมซ์ ซิตี้ในพื้นที่นั้นต่อไป
หน้า ๖๔๗

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
จากการวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นเมืองไมซ์ของจังหวัดนครราชสีมาตามด้านของการประเมินดังภาพ
ข้างต้น พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่สาคัญที่ต้องขับเคลื่อน คือ ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การจัดประชุม ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดงาน อาทิ บรรยากาศของเมือง ด้านภาพลักษณ์ของเมืองไมซ์ การสร้าง
ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า และโครงสร้างสิ่งอานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ของเมืองไมซ์
ความเร่งด่วน : (ระบุเหตุผลความจาเป็นและระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
จากการประเมินศักยภาพของการเป็นเมืองไมซ์ของโคราช พบว่า ประเด็นที่สาคัญที่ต้องขับเคลื่อน คือ
ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในการจัดประชุม ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดงาน อาทิ บรรยากาศ
ของเมือง ด้านภาพลักษณ์ของเมืองไมซ์ การสร้างผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า และโครงสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก ระบบโลจิ
สติกส์ของเมืองไมซ์ เป็นศักยภาพที่จังหวัดนครราชสีมายังต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
โคราชสู่เมืองไมซ์ซิตี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่จังหวัด
ใกล้เคียง
ตามหนั ง สื อ เลขที่ ๐๐๑๗.๒/ ว ๘๕๓๐ ค าสั่ ง การจั ด ตั้ ง สถาบั น เครื อ ข่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมาด้าน MICE จังหวัดนครราชสีมา ในการกาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันเครือข่ายด้าน
MICE City and Tourism โคราชเมืองไมซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล และขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพโคราชสู่เมืองไมซ์ซิตี้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยง
การทางานของสถาบันการศึกษากับจังหวัดนครราชสีมา ในการบูรณาการแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จานวนมาก ซึ่งเป็นโครงการที่รองนายกรัฐมนตรีท่าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง
เห็นชอบและสนับสนุน ประกอบกับ จากการที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองไมซ์ของประเทศไทย
จังหวัดล่าสุด และเป็นลาดับแรกของจังหวัดเขตอีสานใต้ นั บเป็นการเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับขีดความสามารถของเมืองไมซ์ของจังหวัดนครราชสีมา ในปี
พ.ศ.2565 นี้จังหวัดนครราชสีมาควรเร่งดาเนินการวางแผนและสร้างกลไกการขับเคลื่อนเมืองให้เข้มแข็งมากขึ้น
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพโคราชเมืองไมซ์ซิตี้
(2) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความสามารถในการรองรับเมืองไมซ์ซิตี้
ของจังหวัดนครราชสีมาได้
(3) เพื่อกระจายความเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองนครราชสีมาให้มีเศรษฐกิจที่ดี ส่งผลต่อการอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงรายได้ไปยังจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง
(5) เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทางานของสถาบันการศึกษากับจังหวัดนครราชสีมา
(6) สนับสนุน นักวิชาการร่วมกันในการพัฒนาในด้าน MICE City
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
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(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ เป็นต้น)
จังหวัดนครราชสีมา
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ MICE จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น พาณิชย์จังหวัด สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน
วัฒนธรรมจังหวัด
2. ภาคเอกชนในอุตสาหกรรม MICE ได้แก่ DMC โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ประชุมและสถานที่
จัด งาน บริ ษั ทรั บ จั ดงาน บริ ษั ท โลจิ ส ติก ส์ หอการค้ า สภาอุ ตสาหกรรมจั ง หวั ด สภาอุต สาหกรรมท่ องเที่ย วจัง หวั ด
ห้างสรรพสินค้า สมาคม ชมรมทางธุรกิจจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มอาชีพ ชุมชนท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ในพื้นที่
3. ภาคสถาบั น การศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครราชสี ม า และเครื อ ข่ า ยสถาบั น การศึ ก ษาในจั ง หวั ด ภาค
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
ตัวชี้วัด
1) จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดงาน MICE จังหวัดนครราชสีมา
2) ได้ระบบการบริหารจัดการงานประชุมแบบครบวงจรด้วย MICE Service Platform สาหรับเป็น
ช่องทางการติดต่อทางธุรกิจ
3) จานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม สถานที่จัดประชุม สถานทีจ่ ัดงาน
กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่มชุมชนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
4) รูปแบบการต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม (MICE Package)
5) อัตลักษณ์ของเมืองไมซ์จังหวัดนครราชสีมา (MICE DNA)
6) จานวนสื่อประชาสัมพันธ์โคราชเมืองไมซ์
7) จานวนการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับของโคราชเมืองไมซ์ เพื่อส่งเสริมการจัดงาน MICE
(4.2) ผลผลิต
1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดงาน MICE จังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 ครั้ง
2) ระบบการบริหารจัดการงานประชุมแบบครบวงจรด้วย MICE Service Platform สาหรับเป็น
ช่องทางการติดต่อทางธุรกิจ จานวน 1 Platform
3) จานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม สถานที่จัดประชุม สถานทีจ่ ัดงาน
กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มชุมชนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
4) ได้รูปแบบการต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม (MICE Package) จานวน 5 Package
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5) ได้อัตลักษณ์ของเมืองไมซ์จังหวัดนครราชสีมา (MICE DNA)
6) จานวนสื่อประชาสัมพันธ์โคราชเมืองไมซ์ จานวน 5 สื่อ ได้แก่ (1) Korat MICE Kit
(2) สื่อประชาสัมพันธ์ (3) สื่อ Online (4) VDO (5) ป้ายประชาสัมพันธ์
7) จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับของโคราชเมืองไมซ์ เพื่อส่งเสริมการจัดงาน MICE จานวน
2 ครั้ง
(4.3) ผลลัพธ์ : จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ในระดับประเทศ
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : - นครราชสีมา มีศักยภาพในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ตามเกณฑ์ประเมินของ TCEB
- เกิดการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในจังหวัด
- เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาระบบ
สนับสนุนจากพื้นที่ (Local Support) ใน
การเตรียมความพร้อม และพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพือ่ การ
ขับเคลื่อน Korat MICE City จานวน
1,000 คน จานวน 5 ครั้ง อาทิ การ
อบรม Young MICE Isan Chapter
Professional Camp 2019 และ
Young DMC Professional Camp
2020
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมการพั ฒ นางาน
MICE ตามอัตลักษณ์เมืองโคราชไมซ์ซิตี้
Korat MICE DNA และรูป แบบการ
ต้อนรับของเมือง Korat MICE City
Package

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔


กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมระบบ
การบริหารจัดการเมืองไมซ์ในประเทศไทย
ของภาคีที่เกี่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิ
สติกส์ กลุ่ม สถานที่จัดประชุม สถานที่จัด
งาน กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่ มชุมชน
ได้แก่ การดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ทางานของเมืองไมซ์
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕












ก.ค. - ก.ย. ๖๕


กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค. ๖๔

กิ จ กรรมที่ 4 กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม
การตลาดและประชาสัมพันธ์โคราชไมซ์ซิตี้
กิ จ ก ร ร ม ที่ 5 กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมเพื่อการบริการงานประชุมแบบ
ครบวงจรด้ ว ยเทคโนโลยี 4.0 ส าหรั บ
MICE Korat Academy
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการบริหารจัดการ
รองรั บ การเป็ น เจ้ า ภาพการจั ด งานของ
โคราชเมืองไมซ์ จานวน 2 งาน
กิจ กรรมที่ 7 การบริ หารสถาบัน และ
เครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา
(6)

วิธีการดาเนินงาน

(7)

วงเงินของโครงการ



ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. ๖๕ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕




ก.ค. - ก.ย. ๖๕








 ดาเนินการเอง









 จ้างเหมา

จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาระบบสนับสนุนจากพื้นที่ (Local Support) ในการ
เตรียมความพร้อม และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพือ่ การขับเคลื่อน
Korat MICE City จานวน 1,000 คน จานวน 5 ครั้ง อาทิ การอบรม Young MICE
Isan Chapter Professional Camp 2019 และ Young DMC Professional Camp
2020
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนางาน MICE ตามอัตลักษณ์เมืองโคราชไมซ์ซิตี้ Korat
MICE DNA และรูป แบบการต้อนรับของเมือง Korat MICE City Package
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเมืองไมซ์ในประเทศไทยของ
ภาคีที่เกี่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม
สถานที่จัดประชุม สถานทีจ่ ัดงาน กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่มชุมชน ได้แก่ การดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทางานของเมืองไมซ์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์โคราชไมซ์ซิตี้
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการงานประชุมแบบครบวงจรด้วย
เทคโนโลยี 4.0 สาหรับ MICE Korat Academy
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการบริหารจัดการรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานของโคราช
เมืองไมซ์ จานวน 2 งาน
กิจกรรมที่ 7 การบริหารสถาบันและเครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
หน้า ๖๕๑

งบประมาณ
1,000,000

1,000,000
500,000

500,000
500,000
1,000,000
500,000

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 บุคลากรมีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
ติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
หน้า ๖๕๒

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : บริหารจังหวัด
ผลผลิต : ขับเคลื่อนโคราชสู่เมืองไมซ์ซิตี้ (Korat MICE City)
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จงั หวัดนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย
๑. งบดาเนินงาน
5,000,000 ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้แก่ 1) สถานที่จดั งาน Venue 2) โรงแรม 3) ร้านอาาหร 4) แหล่งท่องเที่ยว 5) ชุมชน 6) บริษัท DMC 7) บริษัท Organize 8) ธุรกิจของที่ระลึก
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5,000,000 สมาคม/ชมรม/ กลุ่ม/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ MICE
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
336,000
336,000 ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้มาเยือน/นักท่องเที่ยว
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกู จ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 336,000
336,000 รายละเอียด ต่อรุ่น รวมจานวน 1 รุ่น

กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาระบบสนับสนุนจากพื้นที่ (Local Support) ในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่าย
เพื่อการขับเคลื่อน Korat MICE City
การอบรมตามกิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ 1 บุคลากรภาครฐ และภาคีเครือข่ายในระดับนโยบายและคณะทางานเมืองไมซ์
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จานวนชั่งโมงละ ๖๐๐ บาท รวม ๖๐ ชั่วโมง รวม 36000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกกลุ่มย่อย (ภาคปฏิบัต)ิ จานวน ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๕ คน เป็นเงิน 100000 บาท
การอบรมตามกิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 นักศึกษาและบุคลากร
ค่าตอบแทนการอบรม 1 รุ่น จานวน 60,000 บาท
2.ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน ชั่วโมงละ 1,200 รวมเป็นเงิน 349,200 บาท
การอบรมตามกิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ MICE เพื่อเป็นการ Upskill และ reskill ให้บุคลากรมีศักยภาพมากขึ้น
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จานวนชั่งโมงละ ๖๐๐ บาท รวม ๖๐ ชั่วโมง รวม 36000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกกลุ่มย่อย (ภาคปฏิบัต)ิ จานวน ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๕ คน เป็นเงิน 100000 บาท

หน้า ๖๕๓

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)
4,213,000

2,858,000
48,000
420,000
150,000
100,000
200,000
150,000
400,000
400,000
150,000
300,000
200,000
200,000
140,000
1,355,000

คาชี้แจง

6.1 ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้เดินทางสาหรับวิทยากรและคณะทางาน จานวน ครั้งละ ๒ คัน ๒ วัน ๆละ ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน จานวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน 48000 บาท
6.2 ค่าจ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลอัตลักษณ์ของเมือง จานวน ๔ จังหวัด
6.3 ค่าสถานที่อบรม/จัดกิจกรรมจานวน 3 ครั้งๆละ 50,000 บาท
6.4 ค่าจ้างจัดกิจกรรมการทาแผนการขับเคลื่อน MICE จานวน 1 งาน
6.5 ค่าจ้างจัดทาเอกสารประกอบการอบรมจานวน 4 ครั้งๆละ 100 คน ๆ ละ 1 เล่มๆ 500 บาท
6.5 ค่าจ้างเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลพื้นฐานสาหรับนักองเที่ยว จานวน 4 ครั้งๆละ 100 เล่ม ๆละ 500 บาท
6.6 ค่าจ้างพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวไมซ์ จานวน 4 จังหวัดๆละ 100,000 บาท
6.7 ค่าจ้างจัดกิจกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว Incentive และ Event จานวน 2ครั้ง
6.8 ค่าจ้างออกแบบกราฟฟิกเมืองไมซ์ตามอัตลักษณ์ จานวน 4 แบบ
6.9 ค่าจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์เมือง MICE ในรูปแบบของ Incentive และ Event ของ 4 จังหวัด
6.10 ค่าจ้างจัดทานิทรรศการเมือง Incentive และ Event
6.11 ค่าจ้างออกแบบการแสดงและการแสดงในพิธเิ ปิดงาน จานวน 2 ชุดการแสดง
6.12 ค่าจ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เมือง Incentive และ Event

กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาระบบสนับสนุนจากพื้นที่ (Local Support) ในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่าย
เพื่อการขับเคลื่อน Korat MICE City

24,000 7.1 ค่าเช่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่จานวน ๔ ครั้งๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๕ ห้องๆละ 1200 บาท
96,000 7.2 ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน ๔ ครั้งๆละ ๑ คืน ๆ ละ ๒๐ ห้องๆละ 1200 บาท
160,000 7.3 ค่าอาหารครบมื้อสาหรับผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จานวน ๔ ครั้งๆละ ๑ วันๆละ ๕๐ คนๆ ๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางาน MICE ตามอัตลักษณ์เมืองโคราชไมซ์ซิตี้ Korat MICE DNA และรูป แบบการต้อนรับของเมือง Korat MICE City Package
6,000 7.5 ค่าเช่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่จานวน ๑ ครั้งๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๕ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท
96,000 7.6 ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน ๑ ครั้งๆละ ๒ คืน ๆ ละ ๔๐ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท
160,000 7.7 ค่าอาหารครบมื้อสาหรับผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จานวน ๑ ครั้งๆละ ๒ วันๆละ ๑๐๐ คนๆ ๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเมืองไมซ์ในประเทศไทยของภาคีที่เกีย่ ว ผู้ประกอบการที่เกีย่ วข้องกับ MICE ได้แก่ กลุ่ม DMC
กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดงาน กลุ่มร้าน อาหาร และกลุ่มชุมชน ได้แก่ การดูงานแลกเปลี่ยนความรูด้ ้านการทางานของเมืองไมซ์
หน้า ๖๕๔

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
คาชี้แจง
(ถ้ามี)
6,000 7.9 ค่าเช่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่จานวน ๑ ครั้งๆ ละ ๑ คืนๆ ละ ๕ ห้องๆละ 1,200 บาท
96,000 7.10 ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน ๑ ครั้งๆละ ๒ คืน ๆ ละ ๔๐ ห้องๆละ 1200 บาท
160,000 7.11 ค่าอาหารครบมื้อสาหรับผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จานวน ๑ ครั้งๆละ ๒ วันๆละ ๑๐๐ คนๆ ๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานของโคราชเมืองไมซ์ จานวน 2 งาน
400,000 7.13ค่าอาหารครบมื้อสาหรับผู้รับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จานวน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 500 คนๆ 800 บาท
151,000 7.14ค่าจัดทาของที่ระลึกสาหรับงาน MICE
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

451,000
ค่าวัสดุ สานักงานสถาบันไมซ์และจัดกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
150,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
241,000 ค่าวัสดุสานักงานในการถอดองค์ความรู้และขับเคลื่อนเครือข่ายไมซ์
40,000 ค่าวัสดุสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน ๔ ครั้งๆละ ๕๐ คน ๆละ ๒๐๐ บาท (กิจกรรมที่ 1)
20,000 ค่าวัสดุสาหรับผู้เข้าอบรมจานวน ๑ ครั้งๆละ ๑๐๐ คน ๆละ ๒๐๐ บาท (กิจกรรมที่ 2)

หน้า ๖๕๕

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ......
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City)
เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน Smart City
วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/MICE City/Art City/Safe City)
แผนงาน : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการเทคโนธานี
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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)
ตามที่ จังหวัดนครราชสีมาได้มีการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้ดาเนินการโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีแผนงาน
ที่จะพัฒนาจังหวัดโดยนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของชุมชน เพื่อ
ช่วยเหลือในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้ามา
ช่วยในการพัฒนาเมืองให้เป็นลักษณะเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่การเป็น
นครราชสีมาเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) ซึ่ง Smart City ประกอบด้วย พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy) การสัญจรอัจฉริยะ (Smart
mobility) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) อาคารอัจฉริยะ (Smart building)
นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) ชุมชนอัจฉริยะ (Smart community) การปกครองอัจฉริยะ (Smart governance)
เป้าหมายในการขับเคลื่อน Korat Smart City เป็นการพัฒนาเมืองนครราชสีมาเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคานึงถึงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ทาให้เมืองมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการตามบริบท และศักยภาพของเมืองที่ต้องการพัฒนา เช่น การเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เมืองต้นแบบ
การเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและเอกชน สาหรับนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดการบริการ การดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม Start up ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นชุมชนการจัดงาน conference ในระดับประเทศและระดับ
สากล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสาคัญของเมืองอัจฉริยะ ขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้ทั่วโลก ถือเป็นกลไกสาคัญที่สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
การจราจรติดขัด ขยะล้นเมือง เกษตรกรมีรายได้น้อย ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต่า สังคมผู้สูงอายุเพิ่ม
สูงขึ้นหากแต่ไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย โคราชเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนยังไม่มีระบบที่
ทันสมัย ถูกต้องแม่นยารวดเร็ว รวมถึงไม่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วจังหวัด การบริการภาครัฐยังไม่สะดวก ล่าช้า เป็นต้น
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
จังหวัดนครราชสีมามีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดหลายโครงการอาทิ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถรางภายในเมือง ทาง
ด่วนพิเศษ ตลอดจนการลงทุนของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จานวนมากปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเมืองที่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก จึงเป็นเรื่องเร่งดวนและจาเป็นของจังหวัดในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ Korat Smart City
2. เพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัวถึงการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้กับทุกภาคส่วน
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3. พัฒนาระบบด้าน Smart City
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2566
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
พื้นที.....................................................................................................................................................................................................
่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และพื้นที่ที่จังหวัดเห็นควรให้ดาเนินโครงการ
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 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 :
เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยดิจิทัล
เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ ทาให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการพัฒนาอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองความต้องการตามบริบท และศักยภาพของเมืองที่ต้องการพัฒนาให้เหมาะสมในท้องถิ่น
นั้นๆ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกิดการพัฒนาเมืองด้าน Smart City
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1. พัฒนาระบบในการบริหารจัดการด้าน Smart City 3
ระบบ




2. จัดแสดงนิทรรศการ Smart City ด้านต่างๆ
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 3,500,000บาท

 จ้างเหมา

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้า ๖๕๗

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด

 บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
- ..................................................................................................................................................................................
จัดทาเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และจัดแสดงนิทรรศการ Smart City ด้านต่างๆ
- ..................................................................................................................................................................................
จัดทาระบบการบริหารจัดการด้าน Smart City
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : สร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ ๑,๐๐๐ คน
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน Smart City
๑. งบดาเนินงาน
3,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
ระบุจานวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
3,000,000 พัฒนาระบบในการบริหารจัดการด้าน Smart City 3 ระบบ ระบบละ 1,000,000 บาท
500,000 จ้างเหมาจัดแสดงผลงาน/ประชาสัมพันธ์
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
หลัก)

๑ ชุด : ๑ กิจกรรม

ลำดับความสำคัญ ๑
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART
City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City)
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
(Prototype Development of MICE service platform based on Big Data of Nakhon Ratchasima Province)
วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็ นการพั ฒ นาของจั งหวัด : ยกระดับการบริห ารจัด การภาครัฐ รองรับการพัฒ นาเมื อ งและสั งคมคุณ ภาพสู ง
(SMART City / MICE City / Art City / Safe City)
แผนงาน : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ทำงาน มทร. อีสานจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๖-๓๕๕๓
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ประเทศไทยตระหนั กถึง ความสำคั ญ ของการท่ อ งเที ่ย วในฐานะกลไกหลัก ในการช่ ว ยขับ เคลื่ อ น เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท และมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index) อยู่ในอันดับที่ ๓๔ จาก ๑๓๖ ประเทศ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของไทย สามารถเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภ าพ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม
สภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโ ภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึง ต้ องมีก ารปรับตัว ตามกระแสโลกที่
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 การบังคับใช้ กฎหมายให้เกิด ความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจาย
การท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด ของการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าของสังคมไทย โดยแผนแม่บท
ด้ า น การท่ อ งเที ่ ย วประกอบด้ ว ย ๖ แผนย่ อ ย ประกอบด้ ว ย ๑) การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรม
๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ๓) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ๔) การท่องเที่ยวส ำราญทางน้ำ
๕) การท่องเที่ยวเชือ่ มโยงภูมิภาค 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 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น ำไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวที เจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางทั่วโลก
๑.๘ พันล้านคน หรือขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ ต่อปีจึงนับเป็นโอกาสที่ดีของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ ยวทั่วโลก โดยการแสวงหาสินค้าและบริการท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู่ ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตาม ศักยภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาด
ยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 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 วิถีชีวิตลุ่มน้ ำ 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 และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่า
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 กิจกรรมและสินค้าข องชุมชน อาหารไทย
และการแพทย์แ ผนไทย และ ๕) ส่ ง เสริ มการตลาดการท่อ งเที ่ย วโดยการนำเสนอเอกลั กษณ์ ของประเทศไทยและ
ของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม การสื่อสาร
เรื ่ อ งราวอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะภู ม ิ ภ าคและจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ผ่ า นการพั ฒ นาแบรนด์ แ ละการสื ่ อ สาร เรื ่ อ งราว
อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย
โดยแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจ ครอบคลุม
การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ
อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
อีกทั้งส่งเสริมให้ การจัดงานธุรกิจและ
กิจกรรมต่าง ๆ
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เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเป็นเวที การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีเจรจาการค้าและ การลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยแนวทางการพัฒนา ๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้มี
ความพร้อมสำหรับการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยวธุรกิจ ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือ กิจกรรมพิเศษ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
การจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและ ในรูปแบบเสมือนจริง ๒) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของ การเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร
การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น และส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมถึงการสร้างความเข้ม แข็งให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
๓) ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการท า กิจกรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการ
ท่องเที่ยวสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาล และยังสามารถสร้างให้เกิดการเติบโต
กระจายไปยังภาคธุรกิจอื่นๆซึ่งจากการกระจายตัวของธุรกิจเหล่านี้ ได้ส่งผลถึงการกระจายรายได้ สร้างอาชีพให้กับคน
ในประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, ๒๕๕๔) โดยอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นแขนงหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่มีความสำคัญ โดยอุตสาหกรรรม MICE หมายถึง การท่องเที่ ยวขนาดใหญ่
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 ซึ่งนำนักเดินทางธุรกิจไมซ์เข้ ามา 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 โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนักเดินทางไมซ์เพียงร้อย
ละ ๓.๗๑ ต่อนักท่องเที่ยวทัง้ หมด สามารถสร้างรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๐๔ ต่อรายได้จากการท่องเทีย่ วทั้งหมด
หรือคานวณได้ว่ารายได้ที่ ได้รับจากนักท่องเที่ยวทั่ วไปในปีพ.ศ. ๒๕๕๕๗ เท่ากับ ๔๖,๓๑๔ บาทต่อคน เปรียบเทียบกับ
รายได้ที่ได้รับจากนักเดินทางไมซ์ในปีเดียวกัน ๘๗,๙๐๖ บาทต่อคน ซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 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
การลงทุ น ในธุ ร กิ จ บริ ก ารที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพ โดยอาศั ย จุ ด แข็ ง และความได้ เ ปรี ย บในด้ า นภู ม ิ ศ าสตร์ ข องประเทศไทย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ ความเป็นไทย รวมถึงสามารถรองรับรับการเปิดเขตเสรีทางค้าและ
การลงทุนตามกระแสความต้องการของ ตลาดโลก ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจ การจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๔) โดยใน ๔ ธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมไมซ์น้ั นในปี 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) ซึ่งธุรกิจการประชุมนานาชาติเป็นงานที่ ผสม
ระหว่างการประชุมกับการแสดงสินค้า ตลาด Conventions สามารถแบ่งออกเป็น ตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
วิชาชีพหรือสมาพันธ์ธุรกิจ และ ตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทขนาดต่างๆ ลักษณะทั่วไปของ Conventions พบว่า
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายต่อหัว และส่งผลกระทบทางบวก เชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนที่เป็นเจ้าภาพ
เป็นอย่างมาก โดยเมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ UNWTO มีการคาดการณ์ว่า ยุโรปยังคงเป็นภูมิภาคที่ มีนักท่องเที่ยว ระหว่าง
ประเทศสูงสุด แต่มีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ ๔๕.๙ ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะได้รับความ นิยมเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ ๒
และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๔ ภูมิภาคอเมริกาเป็นอันดับ ๓ และมีสัดส่วน ลดลงเหลือร้อยละ ๑๘.๑ นอกจากนี้
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศในภูมิภาคยุโรปประสบปัญหา เศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิ จจีนและหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน กลายเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลก ซึ่ งปัจจัยด้านเศรษฐกิจดังกล่าวจะเป็น ตัวแปรสำคัญที่กระตุ้นให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบ โต
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นธุ รกิจการจัดประชุม นานาชาติ (Convention) ท่ีมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจานวนมาก
จึงเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มที่จะสามารถรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียที่มากขึ้น
(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า และการศึกษาในภาคอีสานของประเทศ
ไทย และเป็ น จุ ด หมายยอดนิ ย มสำหรั บ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ ดิ น ทางมาเพื ่ อ สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมและ ขนบวิ ถ ี แ บบดั้ งเดิ ม
โดยนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมชื่อดัง พร้อมทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการปฎิบัติงานด้านการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้
ยังเป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าและการขนส่ง และเป็นประตูสู่ ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้ ซึ่ งปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นทำให้นครราชสีมา ได้พัฒนาเป็นนครแห่งไมซ์ที่ส ำคัญของประเทศไทยเมืองล่าสุดต่อจาก กรุงเทพมหานคร พัทยา
เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ซึ่งถือเป็นว่าเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา และมีเสถียรภาพในการประชุมในระดับหนึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการเป็นนครแห่งไมซ์หากเทียบกับนครแห่งไมซ์อื่นๆ นครราชสีมาจึงถือเป็นจังหวัดที่น่าจับตามอง
และยังมีช่องว่างรวมถึงช่องทางในการพัฒนาหลายๆด้าน อาทิ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
ด้านบุคลากร ด้านการสนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ เป็น ต้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม
นานาชาติ (Convention) และอุตสาหกรรมไมซ์ให้มี ความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาสถานการณ์ปัจ จุบันของธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) ในจังหวัด
นครราชสีมา และวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนา และประเมินต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด และโครงการ ต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้นำไปสู่การเป็นเมืองแห่งการประชุม (Convention city)
เร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มาก
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
๓. เพื่อประเมินต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
(๒.๒) ลักษณะโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดำเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานทีด่ ำเนินโครงการ : (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 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมาด้าน
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
นครราชสีมา (ร้อยละ)
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
นครราชสีมา (สัดส่วน)
๓. ความสามารถในการแข่งขันด้านการ
อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น
ของจังหวัดนครราชสีมา
(๔.๒) ผลผลิต
ต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
(๔.๓) ผลลัพธ์
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมาด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น
(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :
๑. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในจั ง หวั ด นครราชสี ม าด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในจั ง หวั ด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาดีขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
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(๕) แนวทางการดำเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
กิจกรรมย่อย
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
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มีและสมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) มทร. อีสาน นครราชสีมา
 ไม่มี
(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
หน้า ๖๖๕

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
1. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :
1. งบประมาณ (ในการพัฒนาพื้นที่/การจัดทำข้อมูล/การดำเนินงาน) มีจำกัด

หน้า ๖๖๖

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด นครราชสีมา
แผนงาน :พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลผลิต : เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ : การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา (Prototype Development of MICE service platform based on Big Dataof Nakhon Ratchasima Province)
กิจกรรมหลัก :ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City)
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มบริการไมซ์บนพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่จังหวัดนครราชสีมา(Prototype Development of MICE service platform based on Big Data of Nakhon Ratchasima Province)
๑. งบดาเนินงาน
500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
500,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
339,875
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
45,455 ค่าทางานล่วงเวลาของผู้วิจัย
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
84,120 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย วุฒิ ปริญญาตรี สาหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่บริการไมซ์
84,120 ค่(เดื
าตอบแทนผู
้ช่วยวิจัยบาท
วุฒิ ปริ
บการเก็
อนละ 14,020
x 3ญญาตรี
เดือน สจาหรั
านวน
2 คนบและบั
) นทึกข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลขนาดใหญ่บริการไมซ์
อนละ 14,020
น จานวน
126,180 (เดื
ค่าตอบแทนผู
้ช่วยวิจบาท
ัย วุฒxิ 3ปริเดื
ญอญาตรี
สาหรั2บพัคน)
ฒนาต้นแบบและ การประเมินต้นแบบ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
160,125 (เดือนละ 14,020 บาท x 3 เดือน จานวน 3 คน)
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
20,125 ค่าเหมาจ่ายยานพาหนะสาหรับการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูล
55,000 ค่าออกแบบต้นแบบกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยเทคนิคจินตภาพข้อมูล
1 ระบบ
ค่าใช้จ่าย 55,000
บาท) ข้อมูลด้วยเทคนิคจินตภาพข้อมูล
55,000 ค่(จาานวน
วิเคราะห์
ต้นแบบกระบวนการวิ
ทยาศาสตร์
ระบบ
ค่าใช้จ่าย 55,000
บาท)
30,000 (จ
ค่าานวน
เหมาจ่1ายค่
าถ่ายเอกสารและเข้
าเล่มตลอดโครงการ
*ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 6
ชือ่ โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการปฏิบัตงิ าน การตรวจติดตาม และการประเมินผลการดาเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล
ของจังหวัดนครราชสีมา
วงเงิน
2,000,000.00 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
หน่วยดาเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา โดยสานักงานจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการประจาจังหวัด และอาเภอ ทุกอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ : นายวิเชียร จันทรโณทัย
ตาแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตดิ ต่อ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 242057
นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตดิ ต่อ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4424 3129
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุม่ จังหวัด หรืออืน่ ๆ )
วิสัยทัศน์ประเทศ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ” ในด้านความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ
รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึน้ และการมุง่ ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ข้อ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล ข้อ 11 ราชการแผ่นดิน
มีธรรมาภิบาล/ป้องกันทุจริต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลือ่ มล่่าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจิตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ แผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่ มุง่ สูเ่ มือง 3 มรดก
ยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” รวมทั้งได้ก่าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 6 ยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy / Art City / Safe City) ดังนัน้ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ จ่าเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE Ctiy /
Art City / Safe City) เพื่อให้จังหวัดเกิดการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นประเด็น
การพัฒนาจัง(๑.๒)
หวัด ให้สรุบปรรลุ
เป้าหมายการพั
สาระส
าคัญ ฒนาของจังหวัด จึงได้จัดท่าโครงการเพิ่มขีดความ สามารถบุคลากร องค์กรภาครัฐ และ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดนครราชสีมา ก่าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ว่า “ศูนย์กลางโครงข่าย
คมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมภิ าค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง ” ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาจังหวัด
รวม 6 ประเด็น ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดดังกล่าวข้างต้น จ่าเป็นต้องมีส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคลากร ที่มี
ประสิทธิภาพมาเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก
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(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารราชการ เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนราชการ 258 หน่วย 1.1) ส่วนกลางในภูมภิ าค 196 หน่วย
1.2) ส่วนภูมภิ าค
35 หน่วย
1.3) รัฐวิสาหกิจ
27 หน่วย
2) หน่วยงานอิสระ 26 หน่วย
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 334 องค์กร
3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง
3.2) องค์การบริหารส่วนต่าบล
243 แห่ง
3.3) เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ต่าบล 85 แห่ง) 90 แห่ง
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการเดิม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
ด่าเนินการปกติ
 พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาด่าเนินโครงการ 1 ปี (เริ่มต้น 30 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอืน่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดใี นการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
(๓.๑) กลุม่ เป้าหมาย : หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งบุคลากรของหน่วยราชการดังกล่าวข้างต้น
(๓.๒) ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งประชาชนนอกพื้นที่ที่มาติดต่อราชการในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
ส่วนราชการ หน่วยงาน และเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล
(๔.๒) ผลผลิต
ประชาชน และเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับประโยชน์จากการบริการที่ดขี องส่วนราชการ
หน่วยงาน และเครือข่าย ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตาม
นโยบายรัฐบาล
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดมี ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบตั ริ าชการส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของบุคลากรในส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ ซึง่ จะเป็นกลไกส่าคัญ
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์อนื่ ๆ เพื่อให้บรรลุประเด็นการพัฒนาจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนได้รับบริการที่ดมี ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลจากส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงลบ : ไม่มี
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(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 64

ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65

โครงการสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การ
ส่านักงาน
/
/
/
/
ตรวจติดตาม และการประเมินผลการ
จังหวัด
ด่าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล ของ นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ด่าเนินการเอง 895,660 บาท
 จ้างเหมา จ่านวน 1,104,340 บาท
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน
2,000,000.00
895,660.00 บาท
 ด่าเนินการเอง
 จ้างเหมา 1,104,340 บาท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ด่าเนินโครงการ
ด่าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศกึ ษาความเหมาะสมและก่าหนดพื้นที่ด่าเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถด่าเนินการได้ทันที
อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศกึ ษาความเหมาะสมและก่าหนดพื้นที่ด่าเนินการแล้ว แต่อยูใ่ นระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือก่าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูใ่ นระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด่าเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตั งิ าน
มี และสมบูรณ์ (ส่าน่างานจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแผนการปฏิบตั งิ าน)
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชอื่ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ ) ...........................................................................
ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด่าเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
ไม่มปี ระสบการณ์
 บางส่วน
๏ เครื่องมือด่าเนินการ
มีพร้อมด่าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มปี ระสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ตอ้ งท่ารายงานการศึกษา
ต้องท่ารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ :
9.1 ส่านักงานจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นหน่วยงานหลักในการด่าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น หรืออาจ
ด่าเนินการร่วมกับส่วนราชการอืน่ ที่มคี วามพร้อม และช่านาญการเฉพาะด้านนัน้ ๆ
9.2 ครุภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวข้ างต้ น ส่านักงานจังหวัดนครราชสีมา จะเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
บ่าร ุงรักษ(๑า๐) ปัญหา อุปสรรคและข้ อจากัด : ไมมี
หน้า ๖๗๐

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2564
ปี 2565
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ชื่อโครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง
และกาลังคนทุกภาคส่วน

คาชีแ้ จง

กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบาย
รัฐบาล
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การตรวจ
ติดตาม และการประเมินผลการดาเนินโครงการตาม
นโยบายรัฐบาล ของจังหวัดนครราชสีมา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

2,000,000
461,760
461,760
132,000 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ (วันราชการ) 11 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท
108,000 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาเพิม่ เติมจากบันทึกข้อตกลง) จานวน 9 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท
221,760 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) 11 คน ๆ ละ 48 วัน ๆ ละ 420 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

1,442,740
152,400

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,104,340
-

38,400
42,000
72,000
30,000
250,000
250,000
250,000
250,000
74,340

ค่าเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางไปราชการ จานวน 80 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 20 ครั้ง ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 35 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 120 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทาเล่มสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด ฯ
จานวน 150 เล่ม ๆ ละ 200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการจัดมหกรรม Smart City
ค่าจ้างเหมาบริการจัดมหรรม MICE City
ค่าจ้างเหมาบริการจัดมหกรรม Art City
ค่าจ้างเหมาบริการจัดมหกรรม Safe City
ค่าจ้างเหมาบริการบารุงรักษาและดูแลเวปไซต์ของจังหวัดนครราชสีมา

หน้า ๖๗๑

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๗) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
(ถ้ามี)
186,000

คาชีแ้ จง

42,000 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 24 ครั้ง ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 35 บาท
144,000 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 24 ครั้ง ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน

(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

95,500
23,500

72,000

3,500 กระดาษ เอ 4 จานวน 7 รีม ๆ ละ 500 บาท
20,000 หมึกพิมพ์เลเซอร์ จานวน 8 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท
72,000 ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง (เหมาจ่าย) สาหรับรถยนต์ของทางราชการ จานวน 24 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 1,500 บาท

หน้า ๖๗๒

แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปแผนงานโครงการ
ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน
จากกระทรวง/กรม
(แบบ จ.3)

แบบ จ. ๓
สรุปแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง กรม

จานวนโครงการ (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

1. กระทรวงมหาดไทย
1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
1.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.1 สานักงานปลัดกระทรวง

3
1
2
2

1,444,815,000
1,334,815,000
110,000,000

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 กรมทรัพยากรนาบาดาล
3.2 กรมทรัพยากรนา
4. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมทั้งสิ้น

4

1,336,375,000
149,865,400

2
2
1
10

54,865,400
95,000,000
30,000,000
2,961,055,400

1,336,375,000
2

หน้า ๖๗๓

แบบ จ. ๓
สรุปแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทีจ่ งั หวัด/กลุม่ จังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
เพือ่ ดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
ตารางสรุปรายโครงการ
(ให้กรอกตามลาดับความสาคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ)

ที่

โครงการ

กระทรวงและกรม
(ที่ขอรับการสนับสนุน)

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด

1

โครงการจัดหานาดิบเพือ่ ผลิต
กระทรวงมหาดไทย
นาประปาทีโ่ รงกรองนาบ้านมะขามเฒ่า กรมส่งเสริมการ
(จากแหล่งนาลาตะคองมายัง
ปกครองท้องถิน่
โรงกรองนาบ้านมะขามเฒ่า)

พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2

เขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมลานามูล บ้านท่า
หลวง หมู่ 2 ตาบลท่าหลวง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 700 ม.

3

เขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมคลองบริบรู ณ์ หมูท่ ี่ กระทรวงมหาดไทย
2 หมูท่ ี่ 4 หมูท่ ี่ 5 หมูท่ ี่ 7
กรมโยธาธิการและ
ตาบลหมืน่ ไวย อาเภอเมือง
ผังเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 1,000 เมตร

ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้เกิด
สมดุลและยัง่ ยืน
ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้เกิด
สมดุลและยัง่ ยืน

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กิจกรรมสาคัญของ
โครงการ

ก่อสร้างอาคาร วาง
ท่อส่งนา และงาน
อืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

เทศบาลนคร
นครราชสีมา

1,334,815,000

เขือ่ นป้องกันการ สานักงานโยธา
กัดเซาะตลิง่ ริมแม่นา ธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
ก่อสร้างเขือ่ นป้องกัน
ตลิง่ ริมคลองบริบรู ณ์
หมูท่ ี่ 2 หมูท่ ี่ 4 หมูท่ ี่
5 หมูท่ ี่ 7
ตาบลหมืน่ ไวย

สานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด
นครราชสีมา

40,000,000

70,000,000

อาเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 1,000 เมตร
4

โครงการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์
กระทรวงการ
ช้างดึกดาบรรพ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
สานักงาน
ปลัดกระทรวง

ยกระดับ
การท่องเทีย่ วที่
หลากหลายเชือ่ มต่อ
ภาคและภูมภิ าค

ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์
ช้างดึกดาบรรพ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

74,375,000

5

ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดง
นิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 การเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพืนฐานเพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการเป็น
ศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการ
ระดับชาติและนานาชาติ

ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง
(SMART City/
MICE City/ Art City /
Safe City)

การเตรียมความพร้อม มหาวิทยาลัย
โครงสร้างพืนฐานเพือ่ เทคโนโลยี
สนับสนุนการพัฒนา สุรนารี
ขีดความสามารถใน
การเป็นศูนย์ประชุม
และจัดนิทรรศการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1,262,000,000

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
สานักงาน
ปลัดกระทรวง

หน้า ๖๗๔

ที่

โครงการ

กระทรวงและกรม
(ที่ขอรับการสนับสนุน)

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด

กิจกรรมสาคัญของ
โครงการ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

6

โครงการพัฒนานาบาดาลเพือ่
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ในพืนทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
กรมทรัพยากรนา
บาดาล

พัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย
และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

1. สารวจธรณีฟสิ กิ ส์
2. เจาะบ่อนาบาดาล
3. สารวจชันนาด้วย
เครื่องหยัง่ ธรณี
4. สูบทดสอบปริมาณนา
5. วิเคราะห์คุณภาพ
นาบาดาล
6. ก่อสร้างหอถัง
เหล็กพักนาและ
ก่อสร้างระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์และติดตัง
เครื่องสูบนาไฟฟ้า
7. ออกแบบและ
ก่อสร้างระบบส่งนา
บาดาลเพือ่ การเกษตร
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีและส่งมอบ

สานักงาน
ทรัพยากรนา
บาดาลเขต 5

52,858,400

7

โครงการพัฒนานาบาดาลส่งเสริมการ
ดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
บ้านใหม่สนั ติ ตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
กรมทรัพยากรนา
บาดาล

พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. สารวจธรณีฟสิ กิ ส์
2. เจาะบ่อนาบาดาล
3. ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล
4.ติดตังเครื่องสูบ
5. ส่งมอบ

สานักงาน
ทรัพยากรนา
บาดาลเขต 5

2,007,000

8

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนาบึงสาโรง
(ช่วงที่ 2) ตาบลบึงสาโรง
อาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
กรมทรัพยากรนา

ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้เกิด
สมดุลและยัง่ ยืน

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนา
ประกอบด้วย
1.งานดินขุดด้วย
เครื่องจักร
2.งานโครงสร้าง

สานักงาน
ทรัพยากรนา
ภาค 5

45,000,000

3. งานป้องกันการกัดเซาะ

4. งานท่อและอุปกรณ์
5. งานเบ็ดเตล็ด
6. งานป้าย

หน้า ๖๗๕

ที่
9

โครงการ

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูบงึ ถนนหักใหญ่
บ้านถนนหักใหญ่ หมูท่ ี่ 1
ตาบลกุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงและกรม
(ที่ขอรับการสนับสนุน)

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
กรมทรัพยากรนา

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด

กิจกรรมสาคัญของ
โครงการ

ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้เกิด
สมดุลและยัง่ ยืน

อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนา
ประกอบด้วย
1.งานดินขุดด้วย
เครื่องจักร
2.งานโครงสร้าง

หน่วยดาเนินการ

สานักงาน
ทรัพยากรนา
ภาค 5

งบประมาณ (บาท)
50,000,000

3. งานป้องกันการกัดเซาะ

4. งานท่อและอุปกรณ์
5. งานเบ็ดเตล็ด
6. งานป้าย
10 โครงการก่อสร้างมณฑปหลวงพ่อ
ศรีพทิ กั ษ์ชน วัดอุทยั มัคคาราม
ตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

ยกระดับ
การท่องเทีย่ วที่
หลากหลายเชือ่ มต่อ
ภาคและภูมภิ าค

รวมทัง้ สิน้

ก่อสร้างมณฑปพร้อม สานักงาน
อาคารประกอบ
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา

30,000,000

2,961,055,400

หน้า ๖๗๖

แบบ จ.3

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชือ่ โครงการ

โครงการจัดหานาดิบเพือ่ ผลิตนาประปาทีโ่ รงกรองนาบ้านมะขามเฒ่า
(จากแหล่งนาลาตะคองมายังโรงกรองนาบ้านมะขามเฒ่า)

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

เทศบาลนครนครราชสีมา มีหน้าทีผ่ ลิตและให้บริการนาประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพืนที่ 37.50 ตารางกิโลเมตร และรอบนอกพืนที่ 6.0 ตารางกิโลเมตร
ได้แก่ เทศบาลตาบลหัวทะเล เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตาบลหนองจะบก เทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง องค์การบริหารส่วนตาบลหมืน่ ไวย องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเกาะ พืนทีก่ องทัพบก ได้แก่ ค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โดยในเขตอาเภอเมือง
นครราชสีมา มีจานวนประชากร 464,393 คน และมีครัวเรือนในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา
จานวน 229,351 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันพืนทีเ่ ขตชุมชนเมืองมีความต้องการใช้นาในปริมาณ 55
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี แต่กระบวนการผลิตนาประปาของเทศบาลนครนครราชสีมาได้รบั ปริมาณนา
ดิบจากอ่างเก็บนาลาตะคองและอ่างเก็บนาลาแชะทีส่ ูบส่งตามแนวเส้นท่อ และนาดิบจากการสูบจาก
คลองธรรมชาติ (คลองตะคองและคลองลามูล) เพียงปริมาณ 49 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ส่งผลให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนนาอุปโภคบริโภค
โดยปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิตนาประปาไม่สามารถสูบส่งนามาผลิต
นาประปาได้ตามปริมาณความต้องการ เนือ่ งจากศักยภาพท่อส่งนาดิบทีใ่ ช้ส่งนาดิบจากอ่างเก็บนาลา
ตะคอง (ท่อเหล็กขนาด Ø900 มม. และขนาด Ø800 มม. ระยะทางประมาณ 53 กม.) เกิดปัญหา
แตกรั่วบ่อยครัง เนือ่ งจากมีอายุการใช้งานทีย่ าวนานร่วม 30 ปี ประกอบกับได้มีโครงการก่อสร้าง
ถนนซึ่งบางส่วนก่อสร้างตัดผ่านและทับแนวเส้นท่อนาดิบ เกิดแรงกดทับส่งผลให้ท่อนาดิบทีม่ ีความ
เสื่อมสภาพอยู่เดิมเกิดการแตกรั่วบ่อยครังขึน โดยกระบวนการซ่อมแซมในแต่ละครังต้องทาการหยุด
สูบนาเป็นเวลานาน ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจานวนมาก และต้องสูญเสียรายได้จากการ
จาหน่ายนาประปาเป็นเงินประมาณ 10.80 ล้านบาท/ปี อีกทัง เขตพืนทีช่ ุมชนเมืองได้มีการขยายตัว
ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขยายตัวของพืนทีท่ อี่ ยู่อาศัยและโครงการก่อสร้างระบบขนส่ง
มวลชนต่างๆ เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (บางปะอิน-นครราชสีมา) โครงการก่อสร้าง
ถนนวงแหวนรอบเมือง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้นามีปริมาณเพิม่ มากขึนอย่างต่อเนือ่ ง และหากเมือ่ เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณนาในคลอง
ธรรมชาติลดน้อย จะเกิดปัญหาการแย่งชิงนาระหว่างพืนทีแ่ หล่งต้นนา กับพืนทีป่ ลายนาเขตชุมชน
เมือง ปริมาณนาดิบจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

(1) เพือ่ ให้ปริมาณนาเพียงพอต่อการผลิตนาประปา
(2) เพือ่ บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในพืนทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
(4) เพือ่ ลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพืนทีต่ ้นนาและปลายนา

มีนาดิบเพียงพ่อต่อการผลานาประปาเพือ่ ให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้นาในเขตพืนทีเ่ ทศบาล
นครนครราชสีมา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

หน้า ๖๗๗

หัวข้อ

รายละเอียด

5. ความเชือ่ มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทิศทางการ
พัฒนาภาค

แผนแม่บทการบริหารจัดการนา 20 ปี ด้านที่ 2 การสร้างความมัน่ คงของนาภาคการผลิต
กลยุทธ์ 4) การพัฒนาแหล่งกักเก็บนา/ระบบส่งนาใหม่ ด้วยการพัฒนาแหล่งกักเก็บนา
พัฒนาระบบชลประทาน การเพิม่ ปริมาณนาทีจ่ ัดการได้ รวมทังการพัฒนาแหล่งนาบาดาล
ขนาดใหญ่ ทีม่ ีศักยภาพโดยคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

6. พื้นทีเ่ ป้าหมาย

(1) บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ระหว่างอาเภอสูงเนิน และ
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ ประสานท่อส่งนาเหล็กเดิมขนาด Ø 800
มิลลิเมตร กับท่อส่งนาเหล็กขนาด Ø 1,200 มิลลิเมตร
(2) บริเวณข้างคลองส่งนาอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(3) บริเวณเขื่อนระบายนาบ้านมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
(4) บริเวณไหล่ทางจากเขื่อนระบายนาบ้านมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ถึงโรงกรองนาบ้านมะขามเฒ่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

(1) งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
(2) งานก่อสร้าง รายละเอียดงบประมาณงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ท่อระบายนาปากเหมือง กม.1+618
-งานวางท่อเหล็ก ขนาด Ø 1200 ม.ม. กม. 0+000 ถึง กม. 1+691
-งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม. กม. 0+000 ถึง กม.24+705
-งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม. กม. 24+705 ถึง กม.27+267
-งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานวางท่อ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งาน Butterfly Valve
-งานอุปกรณ์ต่อท่อ HDPE ขนาด Ø 1200 ม.ม.
-งานดิน กม. 0+000 ถึง กม. 1+618.850
-งานดิน กม. 0+000 ถึง กม.34+225.630
-งานดันท่อลอดถนน กม. 0+000 ถึง กม. 1+618.850
-งานดันท่อลอดถนน กม. 0+000 ถึง กม. 34+225.630
-งานเจาะสารวจดิน

8. หน่วยงานรับผิดชอบ
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
365 วัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1,334,815,000 บาท

หน้า ๖๗๘

หัวข้อ

รายละเอียด

11. ผลผลิต (Output)

(1) อาคารรับนาจากลาตะคอง
(2) ท่องส่งนาดิบและท่อส่งนาพร้อมวาล์วควบคุมการไหล
(3) วาล์วลดแรงดันนาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแนวท่อ
(4) กาแพงดินรูปตัว L ตามแนวคลองชลประทาน

๑2. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (Outcome)

ปริมาณนาประปาเพียงพอต่อความต้องการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพืนทีต่ ้นนาและปลายนาลดน้อยลง

หน้า ๖๗๙

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมลานามูล บ้านท่าหลวง ม.2 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา ความยาว 700 ม.
เนื่องจากสภาพผิวนาในฤดูฝนนาหลากจะเกิดกัดเซาะริมตลิ่ง ส่งผลให้ตลิ่มริม
แม่นาพังทลาย สูญเสียที่ดินการเกษตรที่อยูอ่ าศัยของราษฎรในแต่ละปีเป็นพืน
ที่ดินค่อนข้างมาก หากไม่ดาเนินการป้องกันตลิ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายในภาย
ภาคหน้าเป็นอย่างมาก ดังนัน โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นาจะช่วย
ป้องกันตลิ่งมิให้พังทลายได้เป็นอย่างดี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งป้องกันการพังทลายของตลิ่งบริเวณที่ตลิ่งเกิดความ
เสียหาย
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของ สภาพแวดล้อมธรรมชาติพืนที่การเกษตรและที่อยูอ่ าศัยริมแม่นา/ลานา ได้รับ
โครงการ
การปกป้องไม่ให้เกิดการสูญเสียพืนดินริมตลิ่ง
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
จังหวัดและทิศทางการพัฒนาภาค
6. พืน้ ที่เป้าหมาย
7. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
8. หน่วยงานรับผิดชอบ

บริเวณบ้านท่าหลวง หมู่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันการกัดเซาะในบริเวณริมลานามูล บ้านท่าหลวง ม.2 ต.ท่า
หลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 700 ม.
กรมโยธาธิการและผังเมือง

9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

720 วัน

10. งบประมาณ

40 ล้านบาท

หน้า ๖๘๐

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
เขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองบริบูรณ์ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 ตาบลหมื่นไวย
อาเภอเมืองนครราชสีมา ความยาว 1,000 ม.
เนื่องจากสภาพผิวนาในฤดูฝนนาหลากจะเกิดกัดเซาะริมตลิ่ง ส่งผลให้ตลิ่มริม
แม่นาพังทลาย สูญเสียที่ดินการเกษตรที่อยูอ่ าศัยของราษฎรในแต่ละปีเป็นพืน
ที่ดินค่อนข้างมาก หากไม่ดาเนินการป้องกันตลิ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายใน
ภายภาคหน้าเป็นอย่างมาก ดังนัน โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา
จะช่วยป้องกันตลิ่งมิให้พังทลายได้เป็นอย่างดี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งป้องกันการพังทลายของตลิ่งบริเวณที่ตลิ่งเกิดความ
เสียหาย
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของ สภาพแวดล้อมธรรมชาติพืนที่การเกษตรและที่อยูอ่ าศัยริมแม่นา/ลานา ได้รับ
โครงการ
การปกป้องไม่ให้เกิดการสูญเสียพืนดินริมตลิ่ง
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
จังหวัดและทิศทางการพัฒนาภาค
6. พืน้ ที่เป้าหมาย
7. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
8. หน่วยงานดาเนินการ

บริเวณ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมืองนครราชสีมา
ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันการกัดเซาะในบริเวณพืนที่บริเวณ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่
7 ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมืองนครราชสีมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

850 วัน

10. งบประมาณ

70 ล้านบาท

หน้า ๖๘๑

แบบ จ.3

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชือ่ โครงการ

โครงการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

มติคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานทีท่ จี่ งั หวัดบุรรี มั ย์ เมือ่ 8 พ.ค.61 เห็นชอบการสนับสนุนด้านการ
ท่องเทีย่ วในโครงการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
และมอบให้กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาดาเนินการ
หลักการและเหตุผลสาคัญของการก่อสร้าง เพือ่ อนุรกั ษ์ฟอสซิลและแหล่งฟอสซิลช้างดึกดาบรรพ์ของ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ทีพ่ บหลากหลายสายพันธุ์มากทีส่ ุดในโลก คือ พบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุล
(18 %) ทีพ่ บทัว่ โลก รวมทังฟอสซิลสัตว์อื่นร่วมยุคทีม่ ีชีวติ อยู่ในช่วง 16-0.01 ล้านปีกอ่ น กว่า 20
ชนิด บางชนิดพบเป็นพันธุ์ใหม่ของโลก เช่น อุรงั อุตังโคราช แรดไร้นอ บรรพบุรษุ ฮิปโป เป็นต้น กอปร
กับจังหวัดนครราชสีมา กาลังขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชให้ได้รบั การรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกจาก
ยูเนสโก ซึ่งอุทยานธรณีโคราชได้เสนอศักยภาพว่าพืนทีม่ ีความโดดเด่นด้านฟอสซิลสัตว์เลียงลูกด้วยนม
ประเภทและยุคเวลาดังกล่าว แตกต่างจากอุทยานธรณีโลกอื่นๆ ของยูเนสโก จึงจาเป็นทีจ่ ะต้อง
แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของการอนุรกั ษ์ ศึกษาและการพัฒนาแหล่งเชิงการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางของยูเนสโก เพือ่ ยูเนสโกจะได้รบั รองพืนทีน่ เป็
ี น UNESCO Global Geopark ในทีส่ ุด และ
คงสภาพอยู่ได้ยาวนาน
1) จัดสร้างพิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ การเชื่อมโยงเป็นเส้นทางช้างโลก
“ช้างโคราชดึกดาบรรพ์สู่ช้างสุรนิ ทร์ปัจจุบัน ” ของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้ และ
สามารถเชื่อมโยงกับอาณาจักรล้านช้างจาปาสัก ประเทศลาวต่อไปได้
2) ยกระดับมาตรฐานการท่องเทีย่ วอีสานใต้สู่ระดับสากล โดยยูเนสโกรับรองการจัดตังอุทยานธรณี
โคราชเป็น UNESCO Global Geopark
3) เพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ วและสร้างงานสร้างรายได้เพิม่ ให้กบั ชุมชนท้องถิ่นและพืนทีอ่ สี านใต้

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชือ่ มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทิศทางการ
พัฒนาภาค
6. พื้นทีเ่ ป้าหมาย
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ
11. ผลผลิต (Output)

พิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ ขนาดพืนทีใ่ ช้สอยไม่ต่ากว่า 2,600 ตร.ม. สูง 35 ม. จานวน 5 ชัน
ยกระดับการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
74,375,000 บาท
1) อาคารพิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์พร้อมครุภณ
ั ฑ์
2) เส้นทางท่องเทีย่ วช้างโลก “ช้างโคราชดึกดาบรรพ์สู่ช้างสุรนิ ทร์ปัจจุบัน ”

หน้า ๖๘๒

หัวข้อ
๑2. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
1) โคราชจีโอพาร์ค ได้รบั การจัดตังเป็นจีโอพาร์คโลก โดยยูเนสโก (UNESCO Global Geopark)
2) ประเทศไทย จะเป็นประเทศที่ 3 ของโลกต่อจากเกาหลีใต้และจีนทีม่ ีจงั หวัดทีไ่ ด้ชื่อว่า “ดินแดน
แห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Triple Crown”
3) แบรนด์ในข้อ 1) และ 2) สามารถทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วในพืนทีโ่ คราชจีโอพาร์ค (5 อาเภอ)
ของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดอีสานใต้มีจานวนเพิม่ ขึน และทาให้รายได้จากการท่องเทีย่ ว
ในพืนทีเ่ พิม่ ขึนด้วย
4) เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย สนับสนุนนโยบายรัฐด้าน
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ได้
5) เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ด้านการท่องเทีย่ ว
6) มรดกทางธรณีวทิ ยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
7) ชุมชนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจและเกิดจิตสานึกอนุรกั ษ์
หวงแหนในทรัพยากรของท้องถิ่นตน
8) จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมทีเ่ กิดขึนจากการ
วิจยั ทรัพยากรในพืนทีข่ องสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะเป็นทีม่ าของรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวติ
และการท่องเทีย่ วของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

หน้า ๖๘๓

แบบ จ.3

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชือ่ โครงการ

ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิยทุ ธศาสตร์มากในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าขาย ขนส่ง
บริการ การลงทุนกับประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ผ่านภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ุด โดย
รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนและดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานเพือ่ กระจายความ
เจริญมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านคมนาคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพือ่ ให้เกิดโอกาสและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันเมือ่ AEC เกิดขึน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพ-นครราชสีมา)
โครงการมอเตอร์เวย์ (บางปะอิน-นครราชสีมา) เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านีล้วนแล้วแต่เป็นการกระจาย
โอกาสในการพัฒนาไปสู่ส่วนภูมิภาคและสร้างความเจริญเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทังสิน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดทีม่ ีจานวนประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ โดยตาแหน่ง
ทีต่ ังทางภูมิศาสตร์ และความสาคัญทางประวัติศาสตร์ นับได้วา่ เป็นจังหวัดศูนย์กลางการคมนาคมที่
สาคัญ หรือเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นศูนย์รวมของเส้นทางคมนาคมทาง ชุมทาง
ทางรถไฟ และ ถนนสายหลัก ทีส่ ามารถเชื่อมต่อระหว่างพืนทีภ่ าคกลางรวมทังพืนทีช่ ายฝั่งภาค
ตะวันออก ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่กลุ่มประเทศในอนุภมู ิภาคแม่นาโขงได้ อาจนับได้วา่
จังหวัดนครราชสีมานับเป็นศูนย์กลางทางด้าน การคมนาคม อุตสาหกรรม การค้า ศูนย์ราชการ
กองบัญชาการกองทัพ ศูนย์การศึกษา และศูนย์การบริการสาธารณสุขทีส่ าคัญในพืนทีก่ ลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อย่างไรก็ตามโครงสร้างพืนฐานทีม่ ีความสาคัญและจาเป็นสาหรับ
ภูมิภาคทีม่ ีความสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งั ขาดแคลนอยู่เป็นอย่างมาก คือ ศูนย์ประชุมและจัด
แสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เพือ่ รองรับจัดการประชุม และการจัดแสดงนิทรรศการ แสดงสินค้า
การเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติ และนานาชาติ ในส่วนภูมิภาค โครงการนีได้เสนอให้
มีการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ โดยใช้พนที
ื ่ ๙๐ ไร่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลักษณะทีค่ ล้ายกับศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ส่วน
ภูมิภาคทีไ่ ด้ดาเนินการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต โดยศูนย์ประชุมแห่งนีจะมีพนที
ื ่
และระบบสาธารณูปโภคเพือ่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆได้พร้อมกัน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพือ่ ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการเพือ่ รองรับจัดการประชุม และการจัดแสดง
นิทรรศการขนาดใหญ่ ระดับชาติ และนานาชาติ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๒. เพือ่ ขยายขีดความสามารถของจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ รองรับความต้องการด้านอาคารสถานทีแ่ ละ
ระบบสาธารณูปโภค ในการจัดงานพระราชพิธี และงานพิธขี องรัฐทีส่ าคัญ รวมทังงานแสดงสินค้า
เกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๓. เพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการจัดงานประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติในพืนทีน่ อกกรุงเทพมหานคร
รวมทังกระจายความเจริญด้านโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่เข้าสู่ส่วนภูมิภาค ในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

4. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

ร้อยละของการดาเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

5. ความเชือ่ มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทิศทางการ
พัฒนาภาค
6. พื้นทีเ่ ป้าหมาย
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/
MICE City/ Art City / Safe City)

8. หน่วยงานรับผิดชอบ

จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพืนฐานเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นศูนย์
ประชุมและจัดนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ การก่อสร้างศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน้า ๖๘๔

9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ
11. ผลผลิต (Output)
๑2. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (Outcome)

3 ปี (2565-2567)
1,248,000,000 บาท
มีศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการะดับชาติ และนานาชาติ
เกิดการกระจายความเจริญด้านโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่เข้าสู่ส่วนภูมิภาค สร้างโอกาสในการ
แข่งขันของจังหวัดในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน้า ๖๘๕

แบบ จ.3

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนานาบาดาลเพือ่ การเกษตรด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีพนที
ื ก่ ารเกษตรนอกเขตขลประทาน ประมาณ ๙๕ ล้านไร่ ซื่งด้อง
อาศัยนาฝนเป็นหลักในการ เพาะปลูกและในสภาวะฝนทิงฃ่วงไม่สามารถเพาะปลูกพืช ในช่วง
ฤดูแล้งได้และไม่มีแหล่งนาอื่นทดแทนจึงทาให้เกษตรกร มีรายได้ไม่แน่นอนเกิดสภาวะหนีสิน
และความเสี่ยงต่อการ ลงทุน เพือ่ เพิม่ โอกาสประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการ จัดหาแหล่ง
นาบาดาลเสริมให้เกษตรกรให้สามารถเพาะปลูกได้ ตลอดปี รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับระบบ
กระจายนา จึงได้ พัฒนาและปรับปรุง “โครงการพัฒนาระบบกระจายนีาเพือ่ การเกษตร”ขึน
เพือ่ สร้างแนวทางทีจ่ ะช่วยให้เกษตรกรไทย แก้ปญ
ี หาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคมการย้าย
ถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความมัน่ คง คุณภาพชีวิต ทีด่ ีชีน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพือ่ พัฒนาแหล่งนาบาดาลเพือ่ การเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งนาบาดาล
ร่วมกับแหล่งนาผิวดิน
- เพือ่ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นาบาดาล
- เพือ่ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบกระจายนาบาดาล เพือ่ การเกษตรพร้อมอุปกรณ์
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการร่วมกับเกษตรกรผู้ใข้นาบาดาลให้เป็นไป
อย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- เพือ่ ส่งมอบและโอนครุภณ
ั ฑ์ทรัพย์สินทังบ่อบาดาล ระบบ ประปาบาดาล ระบบกระจาย
นาบาดาลเพือ่ การเกษตรพร้อม อุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ บริหารจัดการ
นาบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้นาบาดาล

4. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

เป้าหมาย เป็นพืนทิเกษตรกรรมทีม่ ีศักยภาพนาบาดาล ประมาณ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
เป็นพืนทีเ่ ป้าหมายในการ พัฒนาแหล่งนาบาดาลเพือ่ การเกษตรภายใต้รูปแบบทีม่ ีความ
เหมาะสมต่อสภาพปีญหาและพืนทีด่ าเนินโครงการ ตัวชีวัด พืนทีก่ ารเกษตรได้รับการพัฒนา
แหล่งนาบาดาลใช้ ประโยขน์เพือ่ การเกษตร มีระบบล่งนาทีม่ ีประสิทธิภาพและ เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนาบาดาล

5. ความเชือ่ มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทิศทางการ
พัฒนาภาค

พัฒนานวัตกรรม การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หน้า ๖๘๖

หัวข้อ
6. พื้นทีเ่ ป้าหมาย

รายละเอียด
๑.บ้านหนองกุมน้อย(กลุ่มที่๑) ต.โคกกระเบือง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
๒.บ้านหนองกุมน้อย(กลุ่มที่๒) ต.โคกกระเบือง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
๓.บ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๔.บ้านขุนละคร ต.สาโรง อ.ป้กธงชัย จ.นครราชสีมา
๔.บ้านโนนสาโรง ต.สานางแก้ว อ.ป้กธงชัย จ.นครราชสีมา
๖.บ้านหนองโจด ต.โคกระเบือง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
๗.บ้านค่ายทะยิง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิว จ.นครราชสีมา
๘.บ้านโกรกลึกพัฒนา ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๙.บ้านสานักพิมาน ต.กุดพิมาน
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๑๐.บ้านหนองหัวไหล่งาม ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
๑๑.บ้านบุกุดจอก ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
๑๒.บ้านอุบลพัฒนา ต.วังหมี อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา
๑๓.บ้านศรีเจริญชัย ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
๑๔.บ้านคีมหญ้านาง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
๑5.บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
๑๖.บ้านโนนกระพี ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๑๗.บ้านทุง่ สว่าง ต.โนนตูม
อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา
๑๘.บ้านโคกชาด ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
๑๙.บ้านหนองไร่ ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา
๒๐.บ้านหนองปรือพัฒนา ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา ๒๑.บ้านวังทองพัฒนา
ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา
๒๑.บ้านวังทองพัฒนา ต.โนนตูม อ.ขุมพวง จ.นครราชสีมา
๒๒.บ้านใหม่มวกเหนือ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
๒๓.บ้านประสุขชัย ต.ประสุข อ.ขุมพวง จ.นครราขสีมา
๒๔.บ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
๒๔.บ้านบุกกระโทก ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
๒๖.บ้านยอกขาม ต.หนองตะไกั อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
๒๗.บ้านโนนอุดม ต.บึงสาโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๒๘.บ้านโกรกตะไท้ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชีมา

หน้า ๖๘๗

หัวข้อ

รายละเอียด

7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

1. สารวจธรณีฟสิ ิกส์
2. เจาะบ่อนาบาดาล
3. สารวจชันนาด้วยเครื่องหยั่งธรณี
4. สูบทดสอบปริมาณนา
5. วิเคราะห์คุณภาพนาบาดาล
6. ก่อสร้างหอถังเหล็กพักนาและก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์และติดตังเครื่องสูบนาไฟฟ้า
7. ออกแบบและก่อสร้างระบบส่งนาบาดาลเพือ่ การเกษตร
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและส่งมอบ

8. หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักทรัพยากรนาบาดาล เขต ๔ (นครราชสีมา) กรมทรัพยากรนาบาดาล

9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ
11. ผลผลิต (Output)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖5
52,858,400 บาท
บ่อบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตังเครื่องสูบนาไฟฟ้าแบบจุ่ม
ใต้นา พร้อมอุปกรณ์

๑2. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (Outcome)

- พืนทีท่ าการเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งนาบาดาลเพือ่ การเกษตร ทาให้ลดความเสี่ยงในการ
ทาเกษตรกรรมและลด ความเสียหายผลผลิตจากปีญหาขาดแคลนบาโดยมีนาบาดาล ใช้เพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอสามารถมีนาใช้ทาการเกษตรได้ ตลอดทังปีมีระบบกระจายนาบาดาล
เพือ่ การเกษตรด้วย พลังงานแสงอาทิตย์
- เกษตรกรมีระบบส่งนาบาดาลเพือ่ การเกษตรทีม่ ีความ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการผลิตพืชผลทาง เกษตรเชิงคุณภาพ
- เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก นาบาดาลทาให้เกิดตระหนัก
ในคุณค่าของทรัพยากรนาบาดาล

หน้า ๖๘๘

แบบ จ.3

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาแหล่งนาบาดาลส่งเสริมการดาเนินงาน
อันเนือ่ งมาจากพระราขดาริ

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบนั พืนทีก่ ารเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ชื่งต้องอาศัยนาฝนและนาจากแหล่งนา
ธรรมชาติเป็นหลัก ทาให้พชื ได้รับนาไม่สมา่ เสมอ อีกทังความผันแปรเนือ่ งจากฝนตก
ไม่พอเหมาะกับความต้องการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรง ให้ความสนพระราชหฤทัย
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งนามากกว่า โครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริประเภทอื่น
ทรงให้ ความสาคัญในลักษณะ “นาคือชีวิต” การพัฒนาแหล่งนา บาดาลได้น้อมรับหลักการ
และวิธีโครงการพัฒนาแหล่งนา อันมีหลักและวิธีการสาคัญๆ คือ การพัฒนาจะต้องคานึงถึง
ศักยภาพนาบาดาลในพืนทีเ่ ป็นสาคัญและรูปแบบการพัฒนามี ความเหมาะสมกับรายละเอียด
สภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมชองท้องถิ่นการพัฒนาการต้องเป็นไปตามขันตอน
ตามลาดับความจาเป็น ประหยัด โดยการบริหารจัดการ ทรัพยากรนาบาดาลมาใช้เพือ่ การ
เพาะปลูกและอุปโภคบริโภค อย่างคุ้มค่าในการนานาบาดาลขึนมาใช้ร่วมกับนาผิวดิน
เพือ่ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรนาบาดาลอย่างยั่งยื่นควบคู่ กับการฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทาให้เกิดความมัน่ คงต้าน แหล่งนาเพือ่ การเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค
เพิม่ มูลค่าและ ศักยภาพต้านเศรษฐกิจ'ให้กับประเทศสอดคล้องกับทิศทางการ พัฒนาประเทศ
ตามแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ นโยบาย รัฐบาลรวมทังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพือ่ พัฒนาแหล่งนาบาดาลขึนมาใช้สาหรับอุปโภคบริโภคในพืนทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
- เพือ่ พัฒนาแหล่งนาบาดาลขึนมาใช้ร่วมกับนาผิวดินสาหรับทา การเกษตรกรรมในพืนที่
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
- เพือ่ ปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อนาบาดาลและระบบการกระจายนา เพือ่ การอุปโภคบริโภคทีช่ ารุด
เสียหายให้สามารถใช้งานใต้ อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม
- เพือ่ คืกษาสารวจศักยภาพของแหล่งนาบาดาลเฉพาะแห่งทีม่ ี ความยากต่อการพัฒนา
นาบาดาล

หน้า ๖๘๙

หัวข้อ

รายละเอียด

4. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

เป้าหมาย พืนทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราขดาริ โครงการสนองพระราชดาริ
โครงการพระราขดาริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง
โครงการทีจ่ ัดตังขึนเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนตารวจตะเวน ขายแดน และโรงเรียน
เพียงหลวงในพระอุปถัมภ์
ตัวชีวัด แหล่งนาบาดาลในพืนทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมา
จากพระราขดาริ ได้รับการปรับปรุงซ่อมแขมและหรือพัฒนา โดยการขุดเจาะบ่อนาบาดาล
ก่อสร้างระบบกระจายนาตาม ความเหมาะสมของพืนทีเ่ พือ่ ให้ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการๆ
มืนาใช้เพือ่ การอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอและทัว่ ถึง

5. ความเชือ่ มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทิศทางการ
พัฒนาภาค
6. พื้นทีเ่ ป้าหมาย
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

พัฒนานวัตกรรม การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8. หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักทรัพยากรนาบาดาล เขต ๔ (นครราชสีมา) กรมทรัพยากรนาบาดาล

9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ
11. ผลผลิต (Output)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖5

๑2. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (Outcome)

บ้านใหม่สันติ ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๑.สารวจธรณีฟสิ ิกส์
๒.เจาะและก่อสร้างบ่อนาบาดาล
๓.ติดตังเครื่องสูบ
๔.ส่งมอบ

2,007,000 บาท

บ่อนาบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพนา
ประโยชน์ทางตรง
- ประชาชนในพืนทีโ่ ครงการฯ มีบาสะอาดและคุณภาพดีในการ อุปโภคบริโภค
ประโยชน์ทางอ้อม
- ด้านเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางในการนาความเจริญเข้าสู่ชมขุน มูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมกับ ปปส.
- ด้านสังคม ลดความเหลื่อมลาในการเข้าถึงการมีนาสะอาด และคุณภาพดีใข้ในการอุปโภค
บริโภคชองภาคชนบท กับขุมชนเมือง
- ด้านการเมือง การบริหารจัดการนาบาดาล มืข้อจากัดด้าน ปริมาณนาและค่าใช้จ่าย ประชา
ซนในพืนทีโ่ ครงการฯ ต้องมี ส่วนร่วมในการคิดวางแผนกาหนดข้อบังคับต่างๆเพือ่ กระจายความ
เท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรเพือ่ ประโยชน์สูงสุด
- ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการกระจายความเท่าเทียม กันในการใช้ทรัพยากร
นาบาดาลเพือ่ การอุปโภคบริโภคและการเกษตรจะทาให้ประจาซนในพืนทีม่ ีศักยภาพด้านการ
ดารงชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าชองทรัพยากร

หน้า ๖๙๐

แบบ จ.3

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชือ่ โครงการ

โครงการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนาบึงสาโรง (ช่วง 2) ตาบลบึงสาโรง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

โครงการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูแหล่งนาบึงสาโรง (ช่วง 2) ตาบลบึงสาโรง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา สภาพปัญหาปัจจุบันแหล่งนาหนองหอยกาบ เป็นแหล่งนาขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั การพัฒนา
แล้วในปีที่ ผ่านมาแต่ยงั ขาดระบบการนานาขึนมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นาและเป็นการ
บริหารจัดการนาอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตาบลบึงสาโรง จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสานักงานทรัพยากรนาภาค 5 เพือ่ พัฒนาระบบการนานาจากแหล่งนาบึงสาโรง มาใช้ประโยชน์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเกษตรกรทีต่ ้องการเพิม่ ผลผลิตทาง
การเกษตร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้นาด้านอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร
2. เพือ่ ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาอุทกภัย
สามารถกระจายนาได้ปริมาณเพิม่ ขึนเป็นแหล่งนาต้นทุน เพือ่ อุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎร
ในพืนทีโ่ ครงการ จานวน 259 ครัวเรือน
การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 2
สร้างความมัน่ คงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทังน้าผิวดินและน้าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
ความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินทีเ่ กิดจากสาธารณภัยลดลง

4. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชือ่ มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทิศทางการ
พัฒนาภาค

6. พื้นทีเ่ ป้าหมาย
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
1.ขุดลอกแหล่งนา
2.งานดินขุดแหล่งนาด้วยเครื่องจักร
3. งานโครงสร้าง
4. งานท่อ และอุปกรณ์

8. หน่วยงานรับผิดชอบ
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ

สานักงานทรัพยกรนาภาค 5 กรมทรัพยากรนา
360 วัน
50 ล้านบาท

หน้า ๖๙๑

หัวข้อ

รายละเอียด

11. ผลผลิต (Output)

1. สามารถกระจายนาได้ปริมาณเพิม่ ขึนเป็นแหล่งนาต้นทุน เพือ่ อุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎร
ในพืนทีโ่ ครงการ จานวน 259 ครัวเรือน
2. เป็นแหล่งนาเสริมการเพาะปลูก นาใช้เพือ่ การเกษตร ในพืนที่ 2,500 ไร่
3.บรรเทาภัยแล้ง และอุทกภัยในพืนที่
4. รักษาระบบนิเวศทางนา และความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีและพืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตทีด่ ีขึน

๑2. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ (Outcome)

1. สามารถกระจายนาได้ปริมาณเพิม่ ขึนเป็นแหล่งนาต้นทุน เพือ่ อุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎร
ในพืนทีโ่ ครงการ จานวน 259 ครัวเรือน
2. เป็นแหล่งนาเสริมการเพาะปลูก นาใช้เพือ่ การเกษตร ในพืนที่ 2,500 ไร่
3.บรรเทาภัยแล้ง และอุทกภัยในพืนที่
4. รักษาระบบนิเวศทางนา และความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีและพืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตทีด่ ีขึน

หน้า ๖๙๒

แบบ จ.3

โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชือ่ โครงการ

โครงการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูบงึ ถนนหักใหญ่ บ้านถนนหักใหญ่ หมูท่ ี่ 1 ตาบลกุดพิมาน อาเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

โครงการอนุรัก์ฟนื้ ฟูบงึ ถนนหักใหญ่ บ้านถนนหักใหญ่ หมูท่ ี่ 1 ตาบลกุดพิมาน อาเภอด่านขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพปัญหาปัจจุบนั แหล่งนาบึงถนนหักใหญ่ เป็นแหล่งนาขนาดใหญ่ที่
ได้รับการพัฒนาแล้วในปีที่ ผ่านมาแต่ยังขาดระบบการนานาขึนมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใช้นาและเป็นการบริหารจัดการนาอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน จึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานทรัพยากรนาภาค 5 เพือ่ พัฒนาระบบการนานาจากแหล่ง
นาบึงถนนหักใหญ่ มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนกลุ่มเกษตรกรทีต่ ้องการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้นาด้านอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร
2. เพือ่ ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และป้องกันปัญหาอุทกภัย
สามารถกระจายนาได้ปริมาณเพิม่ ขึนเป็นแหล่งนาต้นทุน เพือ่ อุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎร
ในพืนทีโ่ ครงการ จานวน 2,762 ครัวเรือน
การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 2
สร้างความมัน่ คงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทังน้าผิวดินและน้าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
ความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินทีเ่ กิดจากสาธารณภัยลดลง

4. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชือ่ มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและทิศทางการ
พัฒนาภาค

6. พื้นทีเ่ ป้าหมาย
7. กิจกรรมทีส่ าคัญของโครงการ

อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร
2. งานโครงสร้าง
3. งานป้องกันการกัดเซาะ
4. งานท่อและอุปกรณ์
5. งานเบ็ดเคล็ด
6.งานป้าย

8. หน่วยงานรับผิดชอบ
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ

สานักงานทรัพยากรนาภาค 5 กรมทรัพยากรนา
360 วัน
50 ล้านบาท กรมทรัพยากรนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า ๖๙๓

“ ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค
นวัตกรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดนครราชสีมาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

“

แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดนครราชสีมาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

“

