
ลําดั

บที่
โครงการ/รายการคาใชจาย

งบประมาณ

(บาท)
นวยงานเจาภาพ ลัก

1 โครงการ งเ ริมการผลิตขาว อมมะลิครบวงจร 78,000,000 าํนักงานเก ตรจัง วัดอุบลราชธานี
2 โครงการเพิม่ประ ิทธิภาพการแปรรูปและ 48,000,000 าํนักงานเก ตรจัง วัดอุบลราชธานี

พัฒนาผลิตภัณฑขาว อมมะลิ
3 โครงการประชา มัพนัธเช่ือมโยงตลาดขาว อมมะลิ 8,000,000 าํนักงานพาณิชยจัง วัดอบุลราชธานี

และผลติภัณฑท้ังในประเทศและตางประเทศ

รวม 134,000,000

1 โครงการพฒันาคุณภาพแ ลงทองเท่ียวในกลุมจัง วัด 97,000,000 นง.ทองเท่ียวและกี าในกลุมจัง วัด

2 โครงการ งเ ริมการมี วนรวมเครือขาย 7,000,000 นง.ท งเที่ยวและกี าจัง วัด ุบลราชธานี

การทองเท่ียวกลุมจัง วัดของชุมชนทองถ่ิน

3 โครงการประชา ัมพันธและการตลาด 7,000,000 นง.ทองเที่ยวและกี าจัง วัดอุบลราชธานี

การทองเท่ียวกลุมจัง วัด

รวม 111,000,000

1 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ูผลิตภัณฑ 8,000,000 นง.พัฒนาชุมชนจัง วัดอุบลราชธานี

มาตรฐานเพื่อการคาครบวงจร

2 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุน 16,000,000 ํานักงานพาณิชยจัง วัดอุบลราชธานี

การทองเที่ยว กับประเทศเพื่อนบาน

รวม 24,000,000

5,000,000 าํนักบริ ารยุทธศา ตรกลุมจัง วัดฯ

274,000,000รวมทั้ง ิ้น

กลุมจัง วัดภาคตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2
งบประมาณ 274,000,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเด็นยุทธศา ตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาว อมมะลิ ูความตองการของตลาด จํานวน 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใ ไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน จํานวน 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศา ตรที่ 3 พัฒนาระบบ นับ นุนการบริ ารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร จํานวน

 2 โครงการ

โครงการคาใชจายในการบริ ารจัดการกลุมจัง วัด



ลําดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

รวมทงัสนิ 274,000,000

ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 269,000,000

1 โครงการสง่เสริมการผลติข้าวหอมมะลิครบวงจร 78,000,000 สนง.เกษตรจงัหวดัอุบลฯ

2 โครงการเพิมประสิทธิภาพการแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑ์ข้าวหอมมะลิ 48,000,000 สนง.เกษตรจงัหวดัอุบลฯ

3

โครงการประชาสมัพนัธ์เชือมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภณัฑ์ทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ 8,000,000 สนง.พาณิชย์จงัหวดัอบุลฯ

4 โครงการพฒันาภูมิปัญญาท้องถินสูผ่ลิตภณัฑ์มาตรฐานเพือการค้าครบวงจร 8,000,000

สนง.พฒันาชุมชนจงัหวดั

อุบลฯ

5

โครงการเพิมศกัยภาพด้านการค้าการลงทุนการทอ่งเทียวกบัประเทศเพือน

บ้าน 16,000,000 สนง.พาณิชย์จงัหวดัอบุลฯ

6 โครงการประชาสมัพนัธ์และการตลาดการท่องเทียวกลุม่จงัหวดั 7,000,000

สนง.ท่องเทียวและกีฬา

จงัหวดัอบุลฯ

7 โครงการพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทียวในกลุม่จงัหวดั 97,000,000

สนง.ท่องเทียวและกีฬา

จงัหวดัอบุลฯ

8

โครงการสง่เสริมการมีสว่นร่วมเครือขา่ยการท่องเทียวกลุม่จงัหวดัของชมุชน

ท้องถิน 7,000,000

สนง.ท่องเทียวและกีฬา

จงัหวดัอบุลฯ

ผลผลิตด้านการบริหารจดัการ

1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด 5,000,000

รายการเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2



ลําดั
บที่

โครงการ/รายการคาใชจาย
        วงเงิน

      (บาท)
นวยงานเจาภาพ ลัก

1 โครงการ งเ ริมการผลิตขาว มมะลิครบวงจร 78,000,000 าํนักงานเก ตรจงั วัด บุลราชธานี

2 โครงการเพ่ิมประ ทิธิภาพการแปรรูปและ 48,000,000 าํนักงานเก ตรจงั วัด บุลราชธานี

พัฒนาผลิตภัณฑขาว มมะลิ

3 โครงการประชา มัพันธเช่ื มโยงตลาดขาว มมะลิ 8,000,000 าํนักงานพาณิชยจัง วัด บุลราชธานี

และผลิตภัณฑทัง้ในประเทศและตางประเทศ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพแ ลงท งเท่ียวในกลุมจัง วัด 97,000,000 นง.ท งเท่ียวและกี าจัง วัด บุลราชธานี

5 โครงการ งเ ริมการมี วนรวมเครื ขาย 10,000,000 นง.ท งเท่ียวและกี าจัง วัด บุลราชธานี

การท งเท่ียวกลุมจัง วัดข งชุมชนท งถ่ิน

6 โครงการประชา มัพันธและการตลาด 12,000,000 นง.ท งเท่ียวและกี าจัง วัด บุลราชธานี

การท งเที่ยวกลุมจัง วัด

7 โครงการพัฒนาภูมิปญญาท งถ่ิน ูผลิตภัณฑ 11,000,000 นง.พัฒนาชุมชนจัง วัด บุลราชธานี

มาตรฐานเพ่ื การคาครบวงจร

8 โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการคา การลงทุน 25,000,000 าํนักงานพาณิชยจัง วัด บุลราชธานี

การท งเท่ียว กับประเทศเพ่ื นบาน

9 โครงการคาใชจายในการบริ ารจัดการกลุมจัง วัด 5,000,000 าํนักบริ ารยุทธศา ตรกลุมจัง วัดฯ

294,000,000รวม

โครงการ/งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

กลุมจัง วัดภาคตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2

ํานักงบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณจาก 406,750,000 บาท คงเ ลืองบประมาณ 294,000,000 บาท
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