สรุปงบหน้าโครงการตามแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งและยังยืน ให้กับเศรษฐกิจในประเทศ
ณ วันที่ 22 ก.พ. 2560
ที่
1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

้
รวมทัง้ สิน

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

2,979,231,300

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า
1.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้าและกระจายน้าเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ

1,798,416,900 4 จังหวัด
760,183,200

(1) ขุดลอกห้วยตะโก ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
(2) แก้มลิงหนองไผ่ 1 พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(3) แก้มลิงหนองไผ่ 2 พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(4) แก้มลิงคลองสะเดียงพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ
(5) แก้มลิงคลองอิสำนเขียวพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลเมืองยำง อำเภอเมืองยำง จังหวัดนครรำชสีมำ
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองโพรงตะเข้ (อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลกุดพิมำน อำเภอด่ำนขุนทด
จังหวัดนครรำชสีมำ
(7) ระบบส่งน้ำ อ่ำงเก็บน้ำห้วยหำงหมำ (ห้วยจับพง) ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์ จังหวัด
นครรำชสีมำ
(8) อำคำรบังคับน้ำลำสวำยเรียงพร้อมขุดลอก ตำบลธำรปรำสำท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
(9) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนกระถิน ตำบลเทพำลัย อำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ
(10) แก้มลิงหนองบัวใหญ่ พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
(11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่ำงเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลท่ำช้ำง อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
(12) ปรับปรุงคลอง 7R และอำคำรประกอบ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
(13) ระบบระบำยน้ำคลองระบำยน้ำ 6R-MD ตำบลท่ำหลวง อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
(14) ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสถำนีสูบน้ำบ้ำนสัมฤทธิ์ 1 แห่ง พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิ
มำย จังหวัดนครรำชสีมำ
(15) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ เพือ่ เพิม่ ปริมำณน้ำต้นทุนให้แหล่งน้ำนิคมกำรเกษตรพืชอำหำรและพืชพลังงำน
ทดแทน ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ
(16) ระบบส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบฝำยยำงลำเชียงสำ ตำบลสะแกรำช อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
(17) ค่ำควบคุมงำนขุดลอกห้วยตะโก ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ
(18) ค่ำควบคุมงำนแก้มลิงหนองไผ่ 1 พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
(19) ค่ำควบคุมงำนแก้มลิงหนองไผ่ 2 พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
(20) ค่ำควบคุมงำนแก้มลิงคลองสะเดียงพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัด
นครรำชสีมำ
(21) ค่ำควบคุมงำนแก้มลิงคลองอิสำนเขียวพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลเมืองยำง อำเภอเมืองยำง จังหวัด
นครรำชสีมำ
(22) ค่ำควบคุมงำนปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองโพรงตะเข้ (อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลกุดพิมำน
อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
(23) ค่ำควบคุมงำนระบบส่งน้ำ อ่ำงเก็บน้ำห้วยหำงหมำ (ห้วยจับพง) ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพำรักษ์
จังหวัดนครรำชสีมำ
(24) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำลำสวำยเรียงพร้อมขุดลอก ตำบลธำรประสำท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครรำชสีมำ
(25) ค่ำควบคุมงำนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนกระถิน ตำบลเทพำลัย อำเภอคง จังหวัด
นครรำชสีมำ
(26) ค่ำควบคุมงำนแก้มลิงหนองบัวใหญ่ พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ
(27) ค่ำควบคุมงำนปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่ำงเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลท่ำช้ำง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
(28) ค่ำควบคุมงำนปรับปรุงคลอง 7R และอำคำรประกอบ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ

6,818,000
4,076,000
4,076,000
4,076,000
5,938,000
17,858,000
36,554,000
35,152,800
27,166,000
8,605,000
11,890,000
17,900,000
48,484,000
14,572,000
36,260,000
52,075,800
204,600
122,300
122,300
122,300
178,200
535,800
1,096,600
1,030,500
815,000
258,200
356,700
537,000

ที่

โครงการ/กิจกรรมหลัก

้
รวมทัง้ สิน

(29) ค่ำควบคุมงำนระบบระบำยน้ำคลองระบำยน้ำ 6R-MD ตำบลท่ำหลวง อำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสีมำ
(30) ค่ำควบคุมงำนปรับปรุงเครื่องสูบน้ำสถำนีสูบน้ำบ้ำนสัมฤทธิ์ 1 แห่ง พร้อมอำคำรประกอบ ตำบล
สัมฤทธิ์ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ
(31) ค่ำควบคุมงำนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ เพือ่ เพิม่ ปริมำณน้ำต้นทุนให้แหล่งน้ำนิคมกำรเกษตรพืชอำหำร
และพืชพลังงำนทดแทน ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ
(32) ค่ำควบคุมงำนระบบส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบฝำยยำงลำเชียงสำ ตำบลสะแกรำช อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ
(1) ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ำในลำห้วยหมำตำย แห่งที่ 5 กม. 19+980 ตำบลบ้ำนแท่น อำเภอบ้ำนแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
(2) ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ำในลำห้วยหมำตำย แห่งที่ 2 กม. 4+530 ตำบลบ้ำนแท่น อำเภอบ้ำนแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
(3) ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ำในลำห้วยหมำตำย แห่งที่ 3 กม. 7+570 ตำบลบ้ำนแท่น อำเภอบ้ำนแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
(4) ปรับปรุงอำคำรบังคับน้ำในลำห้วยหมำตำย แห่งที่ 4 กม. 11+670 ตำบลบ้ำนแท่น อำเภอบ้ำนแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
(5) ดำดคลองคอนกรีต 4R-LMC โครงกำรฯน้ำพรม(อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลกุดเลำะ อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(6) ดำดคลองคอนกรีต 5R-LMC โครงกำรฯน้ำพรม(อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลกุดเลำะ อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(7) ดำดคลองคอนกรีต 1L-8R-LMC โครงกำรฯน้ำพรม(อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลบ้ำนเป้ำ อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(8) ดำดคลองคอนกรีต 9R-LMC โครงกำรฯน้ำพรม(อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลบ้ำนเป้ำ อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(9) ดำดคลองคอนกรีต 1L-RMC โครงกำรน้ำเชิญ(อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ) ตำบลโนนคูณ อำเภอคอน
สำร จังหวัดชัยภูมิ
(10) ระบบส่งน้ำอ่ำงเก็บห้วยหินร่อง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(1) อำคำรบังคับน้ำบ้ำนจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
(2) อำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนสี่เหลี่ยม ตำบลหนองโสน อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์
(3) ระบบส่งน้ำอ่ำงเก็บน้ำบ้ำนตำรำงค์ ตำบลบ้ำนปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
(4) อำคำรบังคับน้ำบ้ำนขำม ตำบลศรีภมู ิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
(5) อำคำรบังคับน้ำบ้ำนนำตำกลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
(6) อำคำรบังคับน้ำบ้ำนม่วงหวำน ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(7) แก้มลิงกุดเทำ ตำบลบ้ำนจำน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
(8) อำคำรบังคับน้ำคลองม่วง ตำบลบ้ำนจำน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
(9) อำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนตลำดโพธิ์ ตำบลตลำดโพธิ์ อำเภอลำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์

10,000,000
6,940,000
5,940,000
2,500,000
9,940,000
9,940,000
12,000,000
10,000,000
20,000,000
14,940,000

(10) อำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนสระแร่ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์

15,000,000

(11) อำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์

11,940,000

(12) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนอีเม้ง ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จังหวัด
บุรีรัมย์
(13) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำบ้ำนจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
(14) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนสี่เหลี่ยม ตำบลหนองโสน อำเภอนำงรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
(15) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำบ้ำนขำม ตำบลศรีภมู ิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
(16) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำบ้ำนนำตำกลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
(17) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนตลำดโพธิ์ ตำบลตลำดโพธิ์ อำเภอลำปลำยมำศ
จังหวัดบุรีรัมย์

1,454,500
437,200
1,087,800
1,562,300
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
2,565,000
2,055,000
1,770,000
2,400,000
2,534,000

14,570,000
208,200
178,200
298,200
298,200
448,200

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

ที่

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(18) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลำยมำศ
จังหวัดบุรีรัมย์
(19) ค่ำควบคุมงำนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนอีเม้ง ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้ำนใหม่ไชย
พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
(1) แก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
(2) ขุดลอกแก้มลิงหนองตำพรม(หนองป่ำจิก)พร้อมระบบประปำและระบบกระจำยน้ำ เพือ่ สนับสนุน
โรงเรียนพีระยำนุเครำะห์ฯ 2 ตำบลปรือ อำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์
(3) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนบะฮี อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ ตำบลเบิด อำเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์
(4) ฝำยบ้ำนโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
(5) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนบ่อแก ตำบลนำหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

้
รวมทัง้ สิน

358,200
437,100
8,500,000
2,000,000
3,000,000
15,000,000
30,000,000

(6) ปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ำบ้ำนนำวอง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

10,000,000

(7) ฝำยบ้ำนตะแตรว ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
(8) ฝำยบ้ำนจำรพัด ตำบลจำรพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(9) แก้มลิงหนองกุนพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลช่ำงปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

30,000,000
18,000,000
15,000,000

(10) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(11) ขุดลอกเพิม่ ควำมจุอ่ำงเก็บน้ำห้วยจำเริง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกำบเชิง จังหวัด
สุรินทร์
(12) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนบัลลังก์-โนนแดง ตำบลท่ำตูม อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์

1.2 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้าและกระจายน้าเพื่อการเกษตรในพืนที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจในลุ่มน้าต่างๆ

38,000,000
32,000,000
32,000,000

1,038,233,700

(1) ระบบเชื่อมโยงน้ำระหว่ำงแก้มลิงบึงกระเสียว-แก้มลิงบึงบ้ำนเขว้ำและแก้มลิงบึงพิมำน ตำบลกำปัง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
(2) ปตร.บ้ำนบัว พร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรพัฒนำลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่ำง ตำบลโนนสูง อำเภอ
โนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ
(3) แก้มลิงคลองอีสำนเขียว ตำบลเมืองนำท อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ
(4) ค่ำควบคุมงำนแก้มลิงคลองอีสำนเขียว ตำบลเมืองนำท อำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ

10,400,000

(1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสำยใหญ่ฝั่งขวำ โครงกำรประตูระบำยน้ำบ้ำนปำกจำบ ตำบลโคกเพชรพัฒนำ
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
(2) แก้มลิงบึงละหำนลูกนกพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลกะฮำด อำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ
(3) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบึงแก้ง ตำบลบ้ำนเป้ำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

50,000,000

(4) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนโนนจำน (2) ตำบลละหำน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
(5) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนนำหัวแรด ตำบลบ้ำนแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

44,768,000
34,745,100

(6) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนคนฑำ (2) ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

44,775,000

27,910,000
13,147,000
394,400

30,000,000
30,000,000

(7) ระบบระบำยน้ำเข้ำสู่แก้มลิงหนองกระทุม่ พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลชีบน อำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัด
ชัยภูมิ
(8) แก้มลิงบึงแก่งนรำพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลบ้ำนค่ำย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
(9) แก้มลิงบึงกะฮำดพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลกะฮำด อำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ

20,000,000

(10) แก้มลิงแก้มลิงหนองสำมหมื่นพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลบ้ำนแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(11) แก้มลิงบ้ำนกุดแคนพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลดงกลำง อำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ

29,601,200
10,000,000

(12) ค่ำควบคุมงำนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนโนนจำน (2) ตำบลละหำน อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
(13) ค่ำควบคุมงำนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนนำหัวแรด ตำบลบ้ำนแก้ง อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
(1) คลองเชื่อมลำปะเทีย-บ้ำนโคกเห็ด ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
(2) คลองเชื่อมบ้ำนชุมแสง-อ่ำงห้วยตลำด บ้านชุมแสง ตาบลตะโกตาพิ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

34,332,000
30,000,000

232,000
254,800
44,700,000
49,640,000

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

ที่

โครงการ/กิจกรรมหลัก

้
รวมทัง้ สิน

(3) เพิม่ ประสิทธิภำพกำรเก็บกักน้ำอ่ำงเก็บน้ำห้วยตลำด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

40,700,000

(4) ระบบระบำยน้ำห้วยจระเข้มำก ตำบลบ้ำนบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(5) ระบบระบำยน้ำห้วยตลำด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

27,000,000
46,000,000

(6) อำคำรบังคับน้ำบ้ำนตะโคงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้ำนด่ำน อำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์
(7) อำคำรบังคับน้ำวัดสระแก้วสิริวนำรำม ตำบลโนนขวำง อำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์
(8) อำคำรบังคับน้ำบ้ำนดงกระทิง ตำบลโนนขวำง อำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์
(9) อำคำรบังคับน้ำบ้ำนโคกวัด ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(10) แก้มลิงพวงบ้ำนกระนังพร้อมระบบส่งน้ำและอำคำรประกอบ ตำบลบ้ำนปรือ อำเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
(11) ค่ำควบคุมงำนคลองเชื่อมลำปะเทีย-บ้ำนโคกเห็ด ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

49,400,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
39,400,000

(12) ค่ำควบคุมงำนคลองเชื่อมบ้ำนชุมแสง-อ่ำงห้วยตลำด บ้านชุมแสง ตาบลตะโกตาพิ อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
(13) ค่ำควบคุมงำนเพิม่ ประสิทธิภำพกำรเก็บกักน้ำอ่ำงเก็บน้ำห้วยตลำด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
(14) ค่ำควบคุมงำนอำคำรบังคับน้ำบ้ำนตะโคงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้ำนด่ำน อำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัด
บุรีรัมย์
(1) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนทุง่ รำม ตำบลผักไหม อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

1,489,200

(2) แก้มลิงหนองโนนยำงร้ำงพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
(3) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนศำลำ ตำบลกระโพ อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
(4) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนเกำะแก้ว ตำบลเกำะแก้ว อำเภอสำโรงทำบ จังหวัด
สุรินทร์
(5) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนโพนบุ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
(6) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนกะเลำ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์
(7) สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนด่ำน ตำบลกระโพ อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
(8) แก้มลิงหนองโสนโคก พร้อมอำคำรประกอบบ้ำนโคกสมบูรณ์ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
(9) แก้มลิงกุดมน พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลโพนครก อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์
(10) แก้มลิงป่ำเวยพร้อมอำคำรประกอบ ตำบลเกำะแก้ว อำเภอสำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนคร
ชัยบุรินทร์ 200 แปลง 800,000 ไร่
2.1 นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
2.1.1 นวัตกรรมและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงมำตรฐำนข้ำวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ (งบกลุ่ม)
2.1.2 นวัตกรรมและพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงมำตรฐำนข้ำวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ (ฟังก์ชั่น)

2.2 เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
2.2.1 เพิม่ ศักยภำพกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรผลิตข้ำวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ (กลุ่ม)
2.2.2 เพิม่ ศักยภำพกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรผลิตข้ำวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ (ฟังก์ชั่น)

2.3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
2.3.1 พัฒนำศักยภำพกำรแปรรูปและเพิม่ มูลค่ำผลผลิตข้ำวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ (กลุ่ม)
2.3.2 พัฒนำศักยภำพกำรแปรรูปและเพิม่ มูลค่ำผลผลิตข้ำวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ (ฟังก์ชั่น)

2.4 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันส้าปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนคร
ชัยบุรินทร์ 70 แปลง 140,000 ไร่
3.1 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตมันส้าปะหลัง
(1) พัฒนำศักยภำพเกษตรกร Smart Farmer
(2) เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยด 1,450 รำย
(3) ส่งเสริมกำรใช้เครือ่ งปลูกมันสำปะหลังให้กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภำพ 60 กลุ่ม

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

1,341,000

1,380,000
2,470,000
50,000,000
15,000,000
25,000,000
15,000,000
34,438,000
18,716,000
25,000,000
45,000,000
30,000,000
36,000,000

547,157,200
11,680,000
5,049,600 จ.สุรินทร์
6,630,400 มหำวิทยำลัย

294,247,700
275,450,100 จ.นครรำชสีมำ
18,797,600 มหำวิทยำลัย

224,956,700
199,956,700 จ.สุรินทร์
25,000,000 มหำวิทยำลัย

16,272,800 จ.นครรำชสีมำ
94,918,200 จ.นครรำชสีมำ
80,894,000
10,094,000
12,500,000
8,400,000

ที่

โครงการ/กิจกรรมหลัก

้
รวมทัง้ สิน

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

35,000,000
(4) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรใช้พันธุม์ ันสำปะหลังที่เหมำะสมกับพื้นที่ (400ต้น/ไร่ ต้นละ
3.50 บำท) รำยละ 5 ไร่ (โครำช 4000 รำย) (ชย. 1200) (สุรินทร์ 700 รำย) (บร. 2200 รำย)
(5) นวัตกรรมกำรปรับโครงสร้ำงดินเพิ่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง (ชุดริปเปอร์ 3 ขำ) (โครำช
80 ชุด ชย 24 ชุด สุรินทร์ 14 ชุด บุรีรัมย์ 22 ชุด)
(6) กำรส่งเสริมกำรใช้เครือ่ งเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง (โครำช 40กลุ่ม) (สุรินทร์ 7 กลุ่ม)
(ชัยภูมิ 12 กลุ่ม) (บุรีรัมย์ 11 กลุ่ม)
(7) เทคโนโลยีกำรจัดทำแปลงพยำกรณ์กำรระบำดศัตรูมันสำปะหลัง (ป้ำยแปลง+สำรชีว
ภัณฑ์+ชุดสำรวจ) 70 จุด (โครำช 40กลุ่ม) (สุรินทร์ 7 กลุ่ม) (ชัยภูมิ 12 กลุ่ม) (บุรีรัมย์ 11 กลุ่ม)
(8) วันรณรงค์กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเพิ่มประสิทธิภำพมันสำปะหลังเพื่อกำร
ส่งออก (จังหวัดละ 1 ครัง้ )
3.2 เพิ่มศักยภาพแปรรูปมันส้าปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.3 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมันส้าปะหลัง
กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร 20,000 ราย 100,000 ไร่
4.1 ปรับเปลี่ยนพืนที่นาไปท้าการเกษตรทฤษฎีใหม่
(1) อบรม/ศึกษำดูงำน (โครำช 4000 รำย สร. 2,000 รำย ชย 2000 รำย บร 2000 รำย)
10000 รำย
(2) สนับสนุนค่ำปรับพื้นที่ไร่ละ 2000 บำท รำยละ 5ไร่ (งบอุดหนุนทั่วไป)
(3) สนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตไร่ละ 3000 บำท รำยละ 5ไร่ (วัสดุกำรเกษตร)
(4) ค่ำตรวจสอบกำรปรับพื้นที่และติดตำมให้คำแนะนำเกษตรกร
(5) กำรติดตำมสรุปผลกำรดำเนินงำนและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
4.2 ปรับเปลี่ยนพืนที่นาไปท้าเกษตรอื่น
(1) อบรม/ศึกษำดูงำน (โครำช 3500 รำย สร. 2,500 รำย ชย 2000 รำย บร 2000 รำย)
รวม 10000 รำย
(2) สนับสนุนค่ำปรับพื้นที่ไร่ละ 2000 บำท รำยละ 5ไร่ (งบอุดหนุนทั่วไป)
(3) สนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตไร่ละ 3000 บำท รำยละ 5ไร่ (วัสดุกำรเกษตร)
(4) สนับสนุนค่ำปัจจัยกำรผลิตไร่ละ 3000 บำท รำยละ 5ไร่ (วัสดุกำรเกษตร)
(5) กำรติดตำมสรุปผลกำรดำเนินงำนและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
กิจกรรมหลักที่ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 6 นครชัยบุรินทร์ฟู๊ดวัลเลย์
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนำพื้นที่
1.1 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรผลิตนวัตกรรมอำหำร ผสมสำเร็จรูป สำหรับโคเนื้อ
1.2 กำรวิจัย นวัตกรรมกำรปลูกหญ้ำเนเปียร์
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตโคเนื้อ
กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับรูปแบบกำรเลี้ยงแพะ
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนำโรงฆ่ำสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนำระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภำพ
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนำสถำนที่จำหน่ำยเนื้อสัตว์สะอำดปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนำตลำดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภำพ
กิจกรรมหลักที่ 8 มหำกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์

7,000,000
3,500,000
1,400,000

3,000,000
12,870,000
1,154,200
520,000,000 จ.นครรำชสีมำ
260,000,000
8,800,000
100,000,000
150,000,000
1,000,000
200,000
260,000,000
8,800,000
100,000,000
150,000,000
1,000,000
200,000
10,000,000 สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
นครรำชสีมำ +สภำอุตสำหกรรม
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
8,739,000 สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
นครรำชสีมำ +สภำอุตสำหกรรม
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
114,693,100 สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
663,500 สนง.ปศุสัตว์ สร
463,500
200,000
92,888,200 สนง.ปศุสัตว์ สร , นม , บร , ชย
4,604,400 สนง.ปศุสัตว์ นม
10,726,000 สนง.ปศุสัตว์ สร
817,000 สนง.ปศุสัตว์ สร
904,000 สนง.ปศุสัตว์ ชย
1,130,000 สนง.ปศุสัตว์ ชย
2,960,000 สนง.ปศุสัตว์ นม

ที่
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โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงไหมให้ได้คุณภำพและผลผลิตรังไหมสูง (400 รำย)
กิจกรรมหลักที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสำวไหมให้ได้มำตรฐำน
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงำนทดแทน
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนำต้นแบบกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม
กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนำคำรกลำงเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนนทำงหลวง 2090 ถนนธนะรัชต์
ทำงขึ้นอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ต.หมูสี อ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ
(2) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนนทำงหลวงชนบท 3052 เขำแผง
ม้ำ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครรำชสีมำ
(3) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนนมิตรภำพ ที่พักริมทำงเขื่อนลำ
ตะคอง ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ
(4) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณวัดศำลำลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครรำชสีมำ
(5) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนน 2310 หน้ำสวนสัตว์
นครรำชสีมำ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
(6) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนนมุขมนตรี หน้ำสถำนีรถไฟ
นครรำชสีมำ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
(7) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนนมิตรภำพ หน้ำสถำนีขนส่ง
นครรำชสีมำแห่งที่ ๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
(8) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณทำงหลวงชนบท เลียบคลองชน
ประทำน (สุรนำรี ๒) ไปสถำนีขนส่งนครรำชสีมำแห่งที่ ๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
(9) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนน 304 วังน้ำเขียว – กบินทร์ วัด
บุไผ่ (หลวงพ่อคูณ 2) ต.ไทยสำมัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครรำชสีมำ
(10) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณถนนมิตรภำพหน้ำฟำร์มโชคชัย ต.
หนองน้ำแดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ
(11) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV.
บริเวณถนนมิตรภำพ หน้ำมูลนิธิสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (หลวงพ่อโต) ต.มิตรภำพ อ.สีคิ้ว จ.
นครรำชสีมำ

39,334,400
1,000,000
3,734,000
14,000,000
18,040,400
2,560,000
1,139,252,500
80,000,000

(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณสำมแยกหน้ำอุทยำนแห่งชำติตำดโตน
– เส้นทำงไปมอหินขำว ต.นำฝำย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(2) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณศำลเจ้ำพ่อพญำแล บ้ำนหนองปลำ
เฒ่ำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(3) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณศูนย์ส่งเสริมผ้ำไหมบ้ำนเขว้ำ ต.บ้ำน
เขว้ำ อ.บ้ำนเขว้ำ จ.ชัยภูมิ
(4) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. เส้นทำงไปและบริเวณทำงแยกเข้ำอุทยำน
แห่งชำติป่ำหินงำม พื้นที่ ต.บ้ำนไร่ อ.เทพสถิต
(5) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. เส้นทำงไปและบริเวณทำงแยกเข้ำเขื่อนจุฬำ
ภรณ์ พื้นที่ ต.ทุ่งลุยลำย อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ
(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณชุมชนถนนบุรีรัมย์ – ประโคนชัยจำก
สี่แยกภัทรบพิตร ถึง บ้ำนเย้ยสะแก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

3,004,200
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้
รวมทัง้ สิน

4,629,700
4,731,900
2,428,300
2,573,800
3,098,900
2,706,700
2,754,700
3,168,900
2,784,900
2,956,400
3,165,800

3,000,200
2,997,400
2,999,100
2,999,100
4,000,000

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

จ.บุรีรัมย์
จ.ชัยภูมิ
4 จังหวัด
จ.นครรำชสีมำ
จ.สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัด 4 จังหวัด

ที่
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รวมทัง้ สิน

(2) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณชุมชน ถนนสำยบุรีรัมย์ – นำงรอง
ตั้งแต่ศำลำกลำงหลังเก่ำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ถึงสี่แยกกระสัง ต.กระสัง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์

4,000,000

(3) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณชุมชน ถนนสำยบุรีรัมย์ – พุทไธสง
ตั้งแต่ รพ.เอกชน ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ถึงสำมแยกโกรกขี้หนู ต.กลันทำ อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์

4,000,000

(4) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณชุมชน ทำงหลวงหมำยเลข 219 ถนน
บุรีรัมย์ –สตึก ตั้งแต่วงเวียนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 1 ถึงแยกโสน ต.บ้ำนยำง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์

3,000,000

(1) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณปรำสำทศีขรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์
(2) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณหมู่บ้ำนทำเครือ่ งเงิน ตำบล เขวำสิน
รินทร์ อำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(3) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณหมู่บ้ำนทอผ้ำไหมท่ำสว่ำง ตำบลท่ำ
สว่ำง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
(4) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณวนอุทยำนพนมสวำย ตำบลสวำย
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
(5) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV. บริเวณวัดบูรพำรำมพระอำรำมหลวงเฉลิม
พระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
2.1 กำรปรับปรุงและบุรณะทำงหลวงเพื่อกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
(1) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง บ้ำนปรำสำทเมืองแขก อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 1.300 กิโลเมตร
(2) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง นม.4009 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2150
- บ้ำนทำนบพัฒนำ อำเภอขำมสะแกแสง, พระทองคำ จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 7.000
กิโลเมตร

3,000,000

(3) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง นม.4061 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2175
- บ้ำนหนองสะเดำ อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 5.000 กิโลเมตร
(5) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง นม.1015 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2 บ้ำนหนองหัวฟำน อำเภอโนนสูง,ขำมสะแกแสงจังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 5.00 กิโลเมตร

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
213,300,000
188,300,000 แขวงทำงหลวงชนบท 4 จังหวัด
8,400,000
25,000,000

22,000,000
25,000,000
20,000,000

(6) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง นม.4006 แยกทำงหลวงหมำยเลข 2175
- อำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมำย,ห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 4.500 กิโลเมตร
(7) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง บ้ำนโนนหมัน - บ้ำนมะดัน อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 2.000 กิโลเมตร
(1) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงหลวงหมำยเลข 3308 (ถนนสุริยะวิถ)ี
อำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทำง 7.000 กิโลเมตร
(4) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงแยกทำงหลวงหมำยเลข 201 (บ้ำนค่ำย)
- อำเภอเนินสง่ำ อำเภอเนินสง่ำ,พระทองคำ จังหวัดชัยภูม,ิ นครรำชสีมำ ระยะทำง 4.500
กิโลเมตร
(1) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง เข้ำวัดเขำโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดง
รัก จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 8.000 กิโลเมตร
(2) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง บ้ำนยำงเตี้ย - บ้ำนสะดีย์ ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 2.250 กิโลเมตร
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6,600,000
30,000,000
22,500,000

18,000,000
10,800,000

ที่

โครงการ/กิจกรรมหลัก
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบรำณ (คลองละลม) และ สร้ำงแลนด์มำร์คทำงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ (ฟังก์ชั่น)
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน
3.1 ปรับปรุงและบูรณะทำงหลวงเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรค้ำชำยแดนในกลุ่มนครชัยบุรินทร์
(1) ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำง บ้ำนน้ำเมำ - วิทยำลัยเกษตร อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีมำ ระยะทำง 3.000 กิโลเมตร
(3) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง บ้ำนปำงโก - บ้ำนคลองเมืองอำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 4.500 กิโลเมตร
(4) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง บ้ำนอ่ำงหิน - อ่ำงเก็บน้ำห้วยยำง อำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะทำง 5.000 กิโลเมตร
(1) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง ชย.4051 แยก ทล.2051 - แหล่ง
ท่องเที่ยวมอหินขำว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระยะทำง 5.000 กิโลเมตร
(2) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำย ชย.3011 แยก ทล.225 - แหล่งท่องเที่ยวทุ่ง
กระเจียว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ระยะทำง 5.000 กิโลเมตร
(3) ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง ชย.4035 แยกทำงหลวงหมำยเลข
2180 - แยกทำงหลวงหมำยเลข 2369 อำเภอเนินสง่ำ,พระทองคำ จังหวัดชัยภูม,ิ นครรำชสีมำ
ระยะทำง 4.000 กิโลเมตร

้
รวมทัง้ สิน
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25,000,000 เทศบำลเมืองบุรีรัมย์
321,070,000
271,780,000 แขวงทำงหลวงชนบท 4 จังหวัด
+แขวงทำงหลวงบุรีรัมย์
15,000,000
15,000,000
15,900,000
24,700,000
25,000,000
18,000,000

(1) ก่อสร้ำงขยำยช่องจรำจร จำก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจรำจร สำยทำง ทล.219 ตอนสตึก –
หัวถนน จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทำง 3.500 กิโลเมตร

70,000,000 แขวงทำงหลวงบุรีรัมย์

(1) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงบ้ำนกระโพ – สะพำนชัยชิดชอบพัฒนำ
ตำบลกระโพ อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 1.400 กิโลเมตร
(2) ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงเข้ำทะเลสำบทุ่งกุลำ บ้ำนม่วงสวรรค์
ตำบลไพรขลำ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 1.320 กิโลเมตร
(3) ซ่อมสร้ำงผิวทำงลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง สร.2002 แยกทำงหลวง 24 บ้ำนกำบเชิง อำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 1.800 กิโลเมตร
(4) ซ่อมสร้ำงผิวทำงลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยบ้ำนโพนม่วง (ตอนที่ 2) ตำบลไพร
ขลำ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 1.850 กิโลเมตร
(5) ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีต โครงกำรพิเศษจังหวัดสุรินทร์ (อ่ำงเก็บน้ำ
อำปึล) ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 4.500 กิโลเมตร
(6) ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงบ้ำนนำงเข็ม หมู่ท2ี่ ตำบลยำงสว่ำง บ้ำนโนนตำล หมู่ที่ 14 ตำบลธำตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 1.550 กิโลเมตร
(7) ซ่อมสร้ำงผิวทำงลำดยำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยบ้ำนเสม็ด หมู่ที่ 7 - บ้ำนโพธิ์ หมูที่
3 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 2.500 กิโลเมตร
(8) ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง บ้ำนกระโพ-บ้ำนยำงบ่อภิรมย์ ตำบลกระ
โพ อำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ ระยะทำง 3.000 กิโลเมตร
3.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาดโตน
(1) สร้ำงอำคำรศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว จำนวน 1 หลัง
(2) สร้ำงบ้ำนพักนักท่องเที่ยวแบบ 2 ห้องนอน 1 หลัง และ 4 ห้องนอน จำนวน 6 หลัง
(3) สร้ำงอำคำรพักแรมค่ำยเยำวชน ชำย-หญิง (ขนำด 40 คน) จำนวน 2 หลัง

6,700,000

(4) สร้ำงเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ (ลำลอง) โดยจักรยำน ในพื้นที่ จัดกำรพิเศษโล่ใหญ่
อุทยำนแห่งชำติตำดโตน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 กิโลเมตร กว้ำง 4 เมตร ยำว 15,000 เมตร
หนำ 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้ำง ไม่น้อยกว่ำ 60,000 ตำรำงเมตร
3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว
(1) กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ภำยในมอหินขำว
(2) กำรสูบน้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ภำยในมอหินขำว (ฝึกอบรม ประสำนงำน)

9,200,000
8,700,000
8,000,000
28,500,000
10,800,000
4,500,000
11,780,000
25,035,500 อุทยานแห่งชาติตาดโตน
4,939,814
12,221,472
4,724,214
3,150,000

7,000,000 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
6,800,000
200,000

ที่

โครงการ/กิจกรรมหลัก

้
รวมทัง้ สิน
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3.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูแลนคา
(1) ก่อสร้ำงชุดอำคำรค่ำยเยำวชน จำนวน 1 หลัง (แบ่งเป็นชำย-หญิง)
(2) ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ จำนวน 3 หลัง
(3) ก่อสร้ำงห้องครัวประกอบอำหำร จำนวน 2 หลัง
(4) ก่อสร้ำงระบบประปำผิวดินขนำดกลำง จำนวน 1 ชุด
(5) อุปกรณ์ค้ำงพักแรม 300 ชุด
3.5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าหินงาม
(1) ก่อสร้ำงชุดอำคำรค่ำยเยำวชน
กิจกรรมหลักที่ 4 Amazing Thai Host

12,244,700 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
4,637,800
3,561,900
1,302,000
1,123,000
1,620,000
5,009,800 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
5,009,800
2,500,000 สำนักงำนกำรท่องเทีย่ วและกีฬำจังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ
5.1 พัฒนำหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ธรรมชำติ บ้ำนสุขสมบูรณ์ ม.2 ต.ไทยสำมัคคี อ.วังน้ำ
เขียว จ.นครรำชสีมำ
5.2 พัฒนำหมู่บ้ำนท่องเที่ยวไหมและวิถีชุมชน บ้ำนธงชัย(จะโป๊ะ) ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.
นครรำชสีมำ
5.3 พัฒนำหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงแหล่งอำรยธรรมโบรำณ 3,000 ปี บ้ำนปรำสำทใต้ ม.7 ต.ธำร
ปรำสำท อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ

33,000,000
3,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำ
3,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำ
3,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำ
6,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำ
1,800,000
1,200,000
3,000,000 มทร.อีสำน บริษัทประชำรัฐ

5.4 พัฒนำหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิง หัตกรรม และวิถีชุมชน ๒ หมู่บ้ำน จ.นครรำชสีมำ
(1) บ้ำนด่ำนเกวียน เทศบำลตำบลด่ำนเกวียน อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ
(2) บ้ำนหนองโสน ต.เมืองปัก อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ
(3) พัฒนำนวัตกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำรตลำดประชำรัฐต้นแบบ"หมู่บ้ำน
เครือ่ งปั้นดินเผำด่ำนเกวียน" (ฟังก์ชั่น)
5.5 หมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้ำนเล่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
5.6 หมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้ำนเล่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ
5.7 หมู่บ้ำนท่องเที่ยวไหมบ้ำนสนวนนอก อำเภอห้วยรำช จังหวัดบุรีรัมย์
(1) กำรพัฒนำและปรับปรุงทำง (ภูมิสถำปัตย์) ในหมู่บ้ำนท่องเที่ยวไหมบ้ำสนวนนอก

(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนท่องเที่ยวไหมบ้ำนสนวนนอก
5.8 หมู่บ้ำนท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสำยยำว ม.3,7,8,10,16 ต.ถลุงเหล็ก อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์
5.9 หมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมบ้ำนท่ำสว่ำง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ำสว่ำง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
5.10 หมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้ำนอ้อมแก้ว หมู่ท๓ี่ ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
6.1.1 จักรยำนเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
6.1.2 กีฬำเชิงผจญภัย
6.1.3 โรดโชว์ นครชัยบุรินทร์เฟสติวัล
6.1.4 เทศกำลเปิดฤดูกำลท่องเที่ยววิถีชีวิตนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 7 มหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017
INTERNATIONAL AIR SHOW & AIR RACE FEST 2017

3,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
ชัยภูม)ิ
3,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
ชัยภูม)ิ
3,000,000
2,483,000 สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดบุรีรัมย์
517,000 สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดบุรีรัมย์
3,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์
3,000,000 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สุรินทร์
3,000,000 สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสุรินทร์
8,097,000 สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดนครรำชสีมำ(เจ้ำภำพ)
3,891,000
1,470,000
236,000
2,500,000
2,970,000 สำนักงำนจังหวัด+หอกำรค้ำ
จังหวัด

ที่

โครงการ/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 8 ก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของส้านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง ทางอากาศ (ฟังก์ชั่น)
9.1 ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์
9.2 ท่ำอำกำศยำนนครรำชสีมำ
กิจกรรมหลักที่ 10 จัดท้าแผนที่น้าเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ
Application (ฟังก์ชั่น)
10.1 จัดทำแผนที่นำเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และ Application
10.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
แบบมีส่วนร่วม (Application)
10.3 นวัตกรรมสำรสนเทศ Application กำรท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมมชนและสินค้ำ OTOP
จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง (ฟังก์ชั่น)
11.1 โลกของช้ำง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก
11.2 ยกระดับมำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรูข้ องเขตอุทยำนธรณี Geo Park
กิจกรรมหลักที่ 12 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ (ฟังก์ชั่น)
12.1 ประกวดภำพยนตร์สั้นส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ระดับเยำวชน
12.2 สร้ำงภำพยนตร์สั้นส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์โดยผู้กำกับภำพยนตร์
12.3 กำรจัดงำนเทศกำลภำพยนตร์นำนำชำตินครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 13 โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 2560 (ฟังก์ชั่น)
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13.1 สัมมนำผู้บริหำรบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีเพื่อทำแผนส่งเสริมกำรตลำดประชำรัฐ
13.2 โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ในเขตจังหวัดภำคใต้
13.3 โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ในเขตจังหวัดภำคตะวันออก
โครงการตามพระราชด้าริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
กิจกรรมหลัก ก่อสร้ำงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
รวมทังสิน 5 โครงการ

้
รวมทัง้ สิน

หน่วยงำนเจ้ำภำพ

400,000 สำนักงำนขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
245,400,000 ท่ำอำกำศยำน นม. บร.
165,500,000
79,900,000
24,000,000 มหำวิทยำลัย
10,000,000 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน
10,000,000 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน วิทยำเขตสุรินทร์
4,000,000 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์
192,515,500
169,515,500 อบจ.สุรินทร์
23,000,000 สถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหิน ม.
รำชภัฎนครรำชสีมำ
5,000,000 มทร.อีสาน
1,500,000
1,500,000
2,000,000
11,000,000 มทรอีสาน บริษัทประชารัฐ
สมาพันธ์ SMEs
500,000
5,250,000
5,250,000
200,300,000 สำนักงำนจังหวัดนครรำชสีมำ
200,300,000
4,472,811,300

