
ลําดั

บที่
โครงการ/รายการคาใชจาย

        วงเงิน  

       (บาท)
หนวยงานเจาภาพหลัก

1 โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิครบวงจร 78,000,000    สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ 48,000,000    สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ

3 โครงการประชาสัมพันธเชื่อมโยงตลาดขาวหอมมะลิ 8,000,000     สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี

และผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวั 97,000,000    สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเครือขาย 10,000,000    สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยวกลุมจังหวัดของชุมชนทองถิ่น

6 โครงการประชาสัมพันธและการตลาด 12,000,000    สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยวกลุมจังหวัด

7 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูผลิตภัณฑ 11,000,000    สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มาตรฐานเพื่อการคาครบวงจร

8 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุน 25,000,000    สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยว กับประเทศเพื่อนบาน

9 โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัด 5,000,000     สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

294,000,000 รวม

โครงการ/งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

านักงบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณจาก 406,750,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 294,000,000 บา



ลําดับ โครงการ งบประมาณ หนวยงานเจาภาพหลัก

รวมทั้งสิ้น 274,000,000

ผลผลิตการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 269,000,000

1 โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิครบวงจร 78,000,000 สนง.เกษตรจังหวัดอุบลฯ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ 48,000,000 สนง.เกษตรจังหวัดอุบลฯ

3

โครงการประชาสัมพันธเชื่อมโยงตลาดขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 8,000,000 สนง.พาณิชยจังหวัดอุบลฯ

4 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูผลิตภัณฑมาตรฐานเพื่อการคาครบวง 8,000,000

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

อุบลฯ

5

โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคาการลงทุนการทองเที่ยวกับประเทศ

เพื่อนบาน 16,000,000 สนง.พาณิชยจังหวัดอุบลฯ

6 โครงการประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 7,000,000

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดอุบลฯ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 97,000,000

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดอุบลฯ

8

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเครือขายการทองเที่ยวกลุมจังหวัดของ

ชุมชนทองถิ่น 7,000,000

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดอุบลฯ

ผลผลิตดานการบริหารจัดการ

1 คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัด 5,000,000

รายการเสนอปรับลดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สวนราชการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2



ลําดั

บที่
โครงการ/รายการคาใชจาย

งบประมาณ 

(บาท)
ปรับลด คงเหลือ หนวยงานเจาภาพหลัก

1 โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิครบวงจร 78,000,000    -               78,000,000    สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ 48,000,000    -               48,000,000    สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ
3 โครงการประชาสัมพันธเชื่อมโยงตลาดขาวหอมมะลิ 8,000,000      -               8,000,000      สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี

และผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ

รวม 134,000,000 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวในกลุมจังห 97,000,000   -             97,000,000   สนง.ทองเที่ยวและกีฬาในกลุมจังหวัด

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเครือขาย 10,000,000    3,000,000     7,000,000     สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยวกลุมจังหวัดของชุมชนทองถิ่น

3 โครงการประชาสัมพันธและการตลาด 12,000,000   5,000,000     7,000,000     สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยวกลุมจังหวัด

รวม 119,000,000 

1 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูผลิตภัณฑ 11,000,000    3,000,000     8,000,000     สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มาตรฐานเพื่อการคาครบวงจร

2 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุน 25,000,000    9,000,000     16,000,000    สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยว กับประเทศเพื่อนบาน

รวม 36,000,000   

5,000,000     -             5,000,000     สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

294,000,000 20,000,000   274,000,000 รวมทั้งสิ้น

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
งบประมาณ  294,000,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด จํานวน 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน จํานวน 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร จํานวน 2 โครงการ

โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัด



ลําดั

บที่
โครงการ/รายการคาใชจาย

งบประมาณ 

(บาท)
หนวยงานเจาภาพหลัก

1 โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิครบวงจร 78,000,000    สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ 48,000,000    สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ
3 โครงการประชาสัมพันธเชื่อมโยงตลาดขาวหอมมะลิ 8,000,000      สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี

และผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ

รวม 134,000,000 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 97,000,000   สนง.ทองเที่ยวและกีฬาในกลุมจังหวัด

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมเครือขาย 7,000,000     สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยวกลุมจังหวัดของชุมชนทองถิ่น

3 โครงการประชาสัมพันธและการตลาด 7,000,000     สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยวกลุมจังหวัด

รวม 111,000,000 

1 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูผลิตภัณฑ 8,000,000     สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มาตรฐานเพื่อการคาครบวงจร

2 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุน 16,000,000   สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยว กับประเทศเพื่อนบาน

รวม 24,000,000   

5,000,000     สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

274,000,000 รวมทั้งสิ้น

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
งบประมาณ  274,000,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด จํานวน 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน จํานวน 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร 

จํานวน 2 โครงการ

โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัด
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