2. สรุปงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกตำมกระทรวง - หน่ วยงำน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบรำยจ่ำย
กระทรวง - หน่ วยงำน
รวมทัง้ สิ้น
กลุม่ จังหวัด ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
กลุม่ จังหวัด
1. กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบดำเนิ นงำน
658.4933
658.4933
658.4933

งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรำยจ่ำยอืน่
3,419.3541
-

รวม
4,077.8474

3,419.3541
3,419.3541

4,077.8474
4,077.8474

-

-

3. สรุปงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกตำมแนวทำงกำรดำเนิ นงำน -กลุม่ โครงกำร - งบรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบรำยจ่ำย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรำยจ่ำยอืน่
3,419.3541
992.5180
-

รวม
4,077.8474
1,050.4240

57.9060
493.1243
55.1923

992.5180
1,429.2561
878.0073

-

-

1,050.4240
1,922.3804
933.1996

126.2702
154.1376
40.0530

24.5055
98.2145
267.2488

-

-

150.7757
252.3521
307.3018

6.9500

-

-

-

6.9500

110.5212
107.4630

161.2800
997.5800

-

-

271.8012
1,105.0430

107.4630

997.5800

-

-

1,105.0430

แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - กลุม่ โครงกำร
รวมทัง้ สิ้น
แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.1 เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม
กำรค้ำและกำรลงทุน
1.กลุม่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุม่ จังหวัด
แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.2 เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร
1.กลุม่ โครงการเพิม่ ศักยภาพความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย ์
2.กลุม่ โครงการเพิม่ ศักยภาพพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
3.กลุม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
4.กลุม่ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรู ปผลผลิตทาง
การเกษตร
5.กลุม่ โครงการเพิม่ ศักยภาพการจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
6.กลุม่ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน
แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.3 เพิ่มศักยภำพกำรท่องเทียวและ
บริกำร
1.กลุม่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วในกลุม่ จังหวัด

งบดำเนิ นงำน
658.4933
57.9060

4.เป้ ำหมำย แนวทำงกำรดำเนิ นงำน ตัวชี้ วดั และกลุ่มโครงกำร จำแนกตำมกระทรวง - หน่ วยงำน - กิจกรรม
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

เป้ ำหมำย - แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - ตัวชี้วดั - กลุ่มโครงกำร - ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ กระทรวง - หน่ วยงำน - กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
เป้ ำหมำยที่ 1 : เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็ นอยู่และ
คุณภำพชีวิตดีข้ ึน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 : อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.1 : เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำและกำร
ลงทุน
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่ำกำรค้ำและกำรลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5
กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนกลุ่มจังหวัด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : ด้ำนกำรผลิต
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพือ่ การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงการค้า
ชายแดน
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพือ่ การขนส่งสินค้าเชื่อมโยง
การค้าชายแดน
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเชื่อมโยง
การค้าชายแดนได้รบั การพัฒนา
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนาด่านชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาด่านชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนด่านชายแดนได้รบั การพัฒนา
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนาฝี มอื แรงงานเพือ่ ยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ
และส่งเสริมการค้าการลงทุน และบริการ
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาฝี มอื แรงงานเพือ่ ยกระดับทักษะในการประกอบ
อาชีพและส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการ
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนแรงงานได้รบั การพัฒนาฝี มอื แรงงาน

เป้ ำหมำย
หน่ วยนับ
ปริมำณ

งบประมำณ
รวม
4,077.8474
4,077.8474
4,077.8474
1,050.4240
1,050.4240
1,050.4240
1,001.4180
916.2100
916.2100
916.2100
916.2100

เส้นทาง

31
76.3080
76.3080
76.3080
76.3080

แห่ง

1
8.9000
8.9000
8.9000
8.9000

คน

1,000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

เป้ ำหมำย - แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - ตัวชี้วดั - กลุ่มโครงกำร - ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ กระทรวง - หน่ วยงำน - กิจกรรม
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและนวัตกรรม
กลุม่ กิจกรรม : ส่งเสริมกลุม่ อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานสู่การค้า
การลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้าน
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมกลุม่ อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากสู่
การค้าการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนกลุม่ อาชีพได้รบั การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : กำรจัดจำหน่ ำยและกำรตลำด
กลุม่ กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงประเทศ
เพือ่ นบ้าน
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงประเทศ
เพือ่ นบ้าน
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุม่ กิจกรรม : เสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : เสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผู ้ประกอบการได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
และขยายโอกาสทางการค้า
แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร
ตัวชี้วดั ที่ 1 : มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรเพิ่มศักยภำพควำมเข้มแข็งและยัง่ ยืนในกำรผลิต
ข้ำวหอมมะลิอนิ ทรีย ์
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : ปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำน
กลุม่ กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพความเข้มแข็งและยังยื
่ นในการผลิตข้าวหอมมะลิ
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เป้ ำหมำย
หน่ วยนับ
ปริมำณ

งบประมำณ
รวม
26.4560
26.4560
26.4560
26.4560
26.4560

คน

5,000
22.5500
20.0000
20.0000
20.0000
20.0000

ครัง้

4
2.5500
2.5500
2.5500
2.5500

คน

80
1,922.3804
1,650.5792
993.1996
993.1996
261.0133
261.0133
261.0133

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

เป้ ำหมำย - แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - ตัวชี้วดั - กลุ่มโครงกำร - ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ กระทรวง - หน่ วยงำน - กิจกรรม
กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพความเข้มแข็งและยังยื
่ นในการผลิตข้าวหอม
มะลิอนิ ทรีย ์
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนพื้นทีเ่ กษตรอินทรียท์ ไ่ี ด้มาตรฐานเพิม่ ขึ้น
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนาแหล่งนา้ และระบบกระจายนา้
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งนา้ และระบบกระจายนา้
ตัวชี้วดั กิจกรรม : แหล่งนา้ สาหรับทาการเกษตรได้รบั การพัฒนา
กลุ่มโครงกำรที่ 2 : โครงกำรเพิ่มศักยภำพพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : ปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำน
กลุม่ กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนเกษตรกรทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน
กลุ่มโครงกำรที่ 3 : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : ปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำน
กลุม่ กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสู ง
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนเกษตรกรได้รบั การพัฒนาอาชีพ
กลุม่ กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณั ฑ์ปลาส้ม
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภณั ฑ์ปลาส้ม
ตัวชี้วดั กิจกรรม : เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงปลาตะเพียนมีรายได้เพิม่ ขึ้น

เป้ ำหมำย
หน่ วยนับ
ปริมำณ

ไร่

งบประมำณ
รวม
261.0133

10,000
672.1863
672.1863
672.1863
672.1863

แห่ง

222
150.7757
150.7757
150.7757
150.7757
150.7757
150.7757

ราย

16,670
252.3521
252.3521
222.9774
222.9774
222.9774
222.9774

ราย

2,310
29.3747
29.3747
29.3747
29.3747

บาท/ไร่

7,500

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

เป้ ำหมำย - แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - ตัวชี้วดั - กลุ่มโครงกำร - ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ กระทรวง - หน่ วยงำน - กิจกรรม
กลุ่มโครงกำรที่ 4 : โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : ปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำน
กลุม่ กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วดั กิจกรรม : สหกรณ์การเกษตรและกลุม่ เกษตรกรได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มวิจยั และนวัตกรรม
กลุม่ กิจกรรม : เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรโดยใช้นวัตกรรมต่อยอด
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมต่อยอด
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผู ้ประกอบการ OTOP และ SMEs ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนามาตรฐานการผลิตและบรรจุภณั ฑ์สนิ ค้าเกษตรแปรรูป
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนามาตรฐานการผลิตและบรรจุภณั ฑ์สนิ ค้าเกษตร
แปรรูป
ตัวชี้วดั กิจกรรม : กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้รบั การพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
กลุ่มโครงกำรที่ 5 : โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรจำหน่ ำยผลผลิตทำงกำรเกษตร
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : กำรจัดจำหน่ ำยและกำรตลำด
กลุม่ กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนคู่คา้ การจาหน่ายข้าวหอมมะลิ

เป้ ำหมำย
หน่ วยนับ
ปริมำณ

จังหวัด

งบประมำณ
รวม
307.3018
88.1358
88.1358
88.1358
88.1358
88.1358

4
219.1660
19.3450
19.3450
19.3450
19.3450

คน

600
199.8210
199.8210
199.8210
199.8210

กลุม่

100
6.9500
6.9500
6.9500
6.9500
6.9500
6.9500

คู่คา้

10

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

เป้ ำหมำย - แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - ตัวชี้วดั - กลุ่มโครงกำร - ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ กระทรวง - หน่ วยงำน - กิจกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 2 : เกษตรกรมีรำยได้เลี้ยงตัวเองได้
กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรบริหำรจัดกำรเกษตรแบบผสมผสำน
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : ปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำน
กลุม่ กิจกรรม : ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนเกษตรกรได้รบั การส่งเสริมการทา
การเกษตรแบบผสมผสาน
แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภำพกำรท่องเทียวและบริกำร
ตัวชี้วดั ที่ 1 : รำยได้จำกกำรท่องเทียวและบริกำรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วในกลุม่ จังหวัด
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วในกลุม่
จังหวัด
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ ว
ได้รับการพัฒนา
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนแหล่งท่องเทีย่ วได้รบั การพัฒนา
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและนวัตกรรม
กลุม่ กิจกรรม : ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมสู่
สากล
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมสู่สากล
ตัวชี้วดั กิจกรรม : จานวนผู ้ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ ายได้รบั การพัฒนา
ความรู ด้ ว้ ยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

เป้ ำหมำย
หน่ วยนับ
ปริมำณ

ราย

งบประมำณ
รวม
271.8012
271.8012
271.8012
271.8012
271.8012
271.8012
271.8012

8,000
1,105.0430
1,105.0430
1,105.0430
995.7450
719.9960
719.9960
719.9960
719.9960

เส้นทาง

23
275.7490
275.7490
275.7490
275.7490

แห่ง

7
89.7060
68.5060
68.5060
68.5060
68.5060

คน

1,400

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

เป้ ำหมำย - แนวทำงกำรดำเนิ นงำน - ตัวชี้วดั - กลุ่มโครงกำร - ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ กระทรวง - หน่ วยงำน - กิจกรรม
กลุม่ กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม
ตัวชี้วดั กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในพื้นที่
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ : กำรตลำด
กลุม่ กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเทีย่ วกลุม่ จังหวัด
กระทรวง : จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
หน่วยงาน : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเทีย่ วกลุม่ จังหวัด
ตัวชี้วดั กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพื้นที่

เป้ ำหมำย
หน่ วยนับ
ปริมำณ

งบประมำณ
รวม
21.2000
21.2000
21.2000
21.2000

จังหวัด

4
19.5920
19.5920
19.5920
19.5920
19.5920

จังหวัด

4

5.รำยละเอียดงบประมำณ จำแนกตำมกลุ่มโครงกำร
5.1 แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.1 เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน
5.1.1 กลุม่ โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนกลุม่ จังหวัด

1,050,424,000 บำท

(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและเพิ่มมูลค่ำด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร

- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
2 ปี ( ปี 2560 ถึง ปี 2561 )

(4) วงเงินทัง้ สิ้นของกลุม่ โครงกำร

1,176,724,000 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพือ่ การขนส่งสินค้าเชื่อมโยง
การค้าชายแดน
- กิจกรรม พัฒนาด่านชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
- กิจกรรม พัฒนาฝี มอื แรงงานเพือ่ ยกระดับทักษะในการ
ประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการ
- กิจกรรม ส่งเสริมกลุม่ อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
สู่การค้าการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้าน
- กิจกรรม ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยง
ประเทศเพือ่ นบ้าน
- กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ปี 2560

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562

1,050.4240
1,050.4240
1,050.4240

126.3000

-

-

1,176.7240

126.3000
126.3000

-

-

1,176.7240
1,176.7240

916.2100

32.3000

-

-

948.5100

76.3080
8.9000

50.0000
-

-

-

126.3080
8.9000

-

-

26.4560

24.0000

20.0000

20.0000

2.5500

-

50.4560
-

40.0000

-

2.5500

-

-

6. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
กลุม่ โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุม่ จังหวัด
กลุม่ จังหวัด
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2248
- แก่งลาดวน ตาบลโดมประดิษฐ์ อาเภอนา้ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 2.500 กม. 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,050,424,000 บาท
1,050,424,000 บาท
1,050,424,000 บาท
916,210,000 บาท
916,210,000 บาท
916,210,000 บาท
916,210,000 บาท
9,900,000 บาท
9,900,000 บาท

9,900,000 บาท
906,310,000 บาท
16,660,000 บาท

(1.1) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.5081
แยกทช.อบ.2010 - บ้านกระแอกน้อย อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 2.300 กม. 1 แห่ง

8,000,000 บาท

(1.2) ซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยาง Ac สายบ้านโนนสว่าง ม.5-บ้านห้วย
นา้ ใส ม.8 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 2.915 กม. 1
แห่ง

8,660,000 บาท

(2) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง สาย อบ.2084 แยกทางหลวงหมายเลข 23
- บ้านขี้เหล็ก - ทล.212 อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 8.260
กม. 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(3) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข
2178 - บรรจบ ทช.อบ.4051 อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 5.2
กม. 1 แห่ง

16,500,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4120 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2248 - ช่องอานม้า อาเภอนา้ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง
9.300 กม 1 แห่ง

31,500,000 บาท

(5) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง สาย อบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข
2050 - บ้านสะพือ อาเภอเมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 10.050 กม. 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(6) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4082 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2112 - หาดทรายสูง อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 11.690 กม. 1 แห่ง

38,500,000 บาท

(7) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.3150 แยกทาง
หลวงหมายเลข 217 - บ้านสุขเกษม อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 19.650 กม. 1 แห่ง

47,200,000 บาท

(8) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4011 แยกทางหลวง
หมายเลข 2134 - บ้านท่าเสียว อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 5.480 กม. 1 แห่ง

17,090,000 บาท

(9) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4030 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2222 - บ้านดอนใหญ่ อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทาง 6.756 กม. 1 แห่ง

22,500,000 บาท

(10) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2171 - บ้านยางกลาง อาเภอนา้ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง
6.814 กม. 1 แห่ง

22,340,000 บาท

(11) ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านหนองมะนาว - บ้านหนองไหล - บ้านข่าโคม อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทาง 11.600 กม. 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(12) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4023 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2337 - บ้านสาโรง อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 10.2 กม. 1 แห่ง

33,000,000 บาท

(13) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4019 แยกทาง
หลวงชนบท 2172 - บ้านนาเยีย อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง
3.400 กม. 1 แห่ง

11,120,000 บาท

(14) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.5118 แยกทช.อบ.
3039 - บ้านหนองแปน อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง
6.3 กม. 1 แห่ง

20,200,000 บาท

(15) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.3092 แยกทาง
หลวงหมายเลข 217 - บ้านโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 6.000 กม. 1 แห่ง

16,900,000 บาท

(16) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4072 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2172 - บ้านโนนกลอย อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 6.570 กม. 1 แห่ง

20,200,000 บาท

(17) ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.4041 แยกทางหลวง
หมายเลข 2050 - บ้านดงบัง อาเภอเหล่าเสือโก้ก,ดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทาง 9.185 กม. 1 แห่ง

45,000,000 บาท

(18) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.4049 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2172 - บ้านโนนจันทร์ อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทาง 4.500 กม. 1 แห่ง

15,400,000 บาท

(19) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2178 - บรรจบ ทช.อบ.5081 อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 3.850 กม. 1 แห่ง

13,000,000 บาท

(20) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายแยกทช.อบ.2052 บรรจบ ทช.อบ.5081 อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง
2.75 กม. 1 แห่ง

10,500,000 บาท

(21) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายอบ.3027 แยกทาง
หลวงหมายเลข 212 - บ้านโพนเมือง อ.เมือง,เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 10.105 กม. 1 แห่ง

27,300,000 บาท

(22) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายอบ.5008 แยก ทช.อบ.
4005 - บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง
8.609 กม. 1 แห่ง

28,900,000 บาท

(23) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย อบ.5042 แยก ทช.
อบ.4041 - บ้านนาคาย อาเภอดอนมดแดง,ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง 7.624 กม. 1 แห่ง

23,500,000 บาท

(24) ก่อสร้างไหล่ทางลาดยางผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต แยกทล. 2201 - บ.
แซร์ไปร์ (ตอนที่ 1 ช่วงบ้านละลม-บ้านหนองเขียน) จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง
5.645 กม. 1 แห่ง

45,000,000 บาท

(25) ก่อสร้างไหล่ทางลาดยางผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต แยกทล. 2201 - บ.
แซร์ไปร์ (ตอนที่ 2 ช่วงบ้านละลม-บ้านหนองเขียน) จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะทาง 4.298 กม. 1 แห่ง
(26) ปรับปรุงโครงสร้างระบายนา้ รางระบายนา้ คสล.แบบปิ ด ถนนสาย ศก.
4001 แยก ทล.2201 -บ.แซร์ไปร์ อ.ภูสงิ ห์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

45,000,000 บาท
34,000,000 บาท

(27) ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทล. 2134 (กม. 21+885) - บ้านสว่างใต้ อาเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ ระยะทาง 10.000 กม. 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(28) ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทล. 2034 (กม. 45+600) - บ้านหนองไฮ อาเภอ
ชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ระยะทาง 10.000 กม. 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(29) ขยายผิวจราจรและไหล่ทางและงานอานวยความปลอดภัย สาย อจ.3006
แยก ทล. 202 อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ระยะทาง
12.500 กม. 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(30) ขยายผิวจราจรและไหล่ทางและงานอานวยความปลอดภัย สาย อจ.3002
แยก ทล. 202 อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ระยะทาง 12.500 กม.
1 แห่ง

50,000,000 บาท

กิจกรรม : พัฒนาด่านชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ก่อสร้างศูนย์ประชุมชายแดนช่องเม็ก 1 แห่ง
(2) ก่อสร้างศูนย์นนั ทนาการและบริการชุมชนบ้านหนองเม็ก 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งนา้
(1) ปรับปรุงระบบระบายนา้ และผิวจราจรถนนย่านพาณิชยกรรมใหม่ช่องเม็ก
1 แห่ง

76,308,000 บาท
76,308,000 บาท
76,308,000 บาท
76,308,000 บาท
52,196,000 บาท
32,775,000 บาท
19,421,000 บาท
24,112,000 บาท
24,112,000 บาท

กิจกรรม : พัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริม
การค้าการลงทุนและบริการ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

8,900,000 บาท
8,900,000 บาท
8,900,000 บาท
3,780,000 บาท
4,020,000 บาท
1,100,000 บาท

กิจกรรม : ส่งเสริมกลุม่ อาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากสูก่ ารค้าการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) วัสดุสนามและการฝึ ก

26,456,000 บาท
26,456,000 บาท
26,456,000 บาท
398,400 บาท
16,100,000 บาท
4,800,000 บาท
4,757,600 บาท
400,000 บาท

กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท

กิจกรรม : เสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสานักงาน
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

2,550,000 บาท
2,550,000 บาท
2,550,000 บาท
2,000,000 บาท
500,000 บาท
35,000 บาท
15,000 บาท

5. รำยละเอียดงบประมำณ จำแนกตำมกลุ่มโครงกำร
5.2 แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.2 เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร
5.2.1 กลุม่ โครงกำรที่ 1 โครงกำรเพิ่มศักยภำพควำมเข้มแข็งและยัง่ ยืนในกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอนิ ทรีย ์

933,199,600 บำท

(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู ใ้ นกระบวนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอนิ ทรีย ์ ยกระดับคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน
ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
2 ปี ( ปี 2560 ถึง ปี 2561 )

(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร
(4) วงเงินทัง้ สิ้นของกลุม่ โครงกำร

1,549,737,100 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในการผลิตข้าว
หอมมะลิอนิ ทรีย ์
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งนา้ และระบบกระจายนา้

ปี 2560

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562

933.1996
933.1996
933.1996
261.0133

616.5375

-

-

1,549.7371

616.5375
616.5375
219.6180

-

-

1,549.7371
1,549.7371
480.6313

672.1863

396.9195

-

-

1,069.1058

6. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
กลุ่มโครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในการผลิตข้าวหอม
มะลิอนิ ทรีย ์
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิ่มศักภาพความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย ์
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(1.1) ค่าจ้างเหมาการตรวจและออกใบรับรองมาตรฐาน PGS ข้าวอินทรีย ์
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) วัสดุสนามและการฝึ ก
(5) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 630 หน่วย)
(1.1) รถแทรคเตอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 72 แรงม้า 63 คัน
(1.2) ใบมีด 63 ชิ้น
(1.3) ใบผาน 3 63 ชิ้น
(1.4) ใบผาน 5 63 ชิ้น
(1.5) ใบไถหัวหมู 63 ชิ้น
(1.6) โรตารี 63 ชิ้น
(1.7) เครื่องหยอดข้าว 7 แถว 63 เครื่อง
(1.8) เครื่องอัดฟาง 63 เครื่อง
(1.9) เครื่องพ่นแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ 63 เครื่อง
(1.10) รถพ่วง (เทรลเลอร์) 63 คัน
(2) รถเกีย่ วนวดข้าว ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 80 แรงม้า 63 คัน

933,199,600 บาท
933,199,600 บาท
933,199,600 บาท
261,013,300 บาท
55,192,300 บาท
55,192,300 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
10,937,300 บาท
2,863,900 บาท
1,991,100 บาท
38,400,000 บาท
205,821,000 บาท
205,821,000 บาท
205,821,000 บาท
205,821,000 บาท
125,748,000 บาท
61,110,000
4,410,000
3,969,000
4,410,000
3,969,000
5,040,000
5,040,000
25,200,000
6,300,000
6,300,000
80,073,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งนา้
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 130 หน่วย)
(1.1) ก่อสร้างฝายเก็บกักนา้ จังหวัดอานาจเจริญ 105 แห่ง
(1.2) ขุดลอกหนองนา้ /ขยายคูคลอง จังหวัดอานาจเจริญ 25 แห่ง
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพือ่ การพัฒนาแหล่งนา้
(1) ต่อขยายระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ท่าลาด ตาบลค้อเหนือ อาเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร 1 แห่ง
(2) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ บ้านบัวขาว ตาบลม่วง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
(3) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ บ้านดอนขะยอม ตาบลสงเปื อย
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
(4) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ บ้านดอนยาง ตาบลค้อเหนือ อาเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
(5) อาคารบังคับนา้ พร้อมขุดลอกคลองอีสานเขียว ตาบลโพนข่า อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 157,460 ลบม. พร้อม
ท่อระบายนา้ 1 แห่ง
(6) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าเพือ่ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตาบลทุง่ ไชย
อาเภออุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(7) แก้มลิงบ้านตะดอบพร้อมอาคารประกอบ ตาบลตะดอบ อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(8) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าเพือ่ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตาบลโพนข่า
ตาบลโพนข่า อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
72,750 ลบม. 1 แห่ง
(9) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ บ้านปากบุง่ 2 ตาบลคันไร่
อาเภอสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(1.1) ต่อขยายระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ บ้านเหล่าหุง่ ตาบลเหล่าไฮ
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
(1.2) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านนาทุง่ ตาบลผักไหม อาเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 113,150 ลบ.ม. 1 แห่ง

672,186,300 บาท
672,186,300 บาท
672,186,300 บาท
672,186,300 บาท
74,893,500 บาท
74,893,500 บาท
63,930,500 บาท
10,963,000 บาท
233,500,000 บาท
24,000,000 บาท
28,000,000 บาท
44,500,000 บาท
14,000,000 บาท

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท

25,000,000 บาท
43,000,000 บาท
238,607,000 บาท
102,107,000 บาท

6,000,000 บาท
8,750,000 บาท

(1.3) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านกุง ตาบลทุง่ ไชย อาเภออุทมุ พรพิสยั
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 123,950 ลบ.ม. 1 แห่ง
(1.4) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านนาสู ง ตาบลตะดอบ อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 155,090 ลบ.ม. 1 แห่ง

8,626,000 บาท
4,299,000 บาท

(1.5) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองมะฮาด ตาบลทุง่ ไชย อาเภอ
อุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
87,980 ลบ.ม. 1 แห่ง
(1.6) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแสนคูณ ม.6 ตาบลโคกจาน อาเภอ
อุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

5,250,000 บาท

(1.7) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านตีกา-โนนดู่ ตาบลศรีสาราญ
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
261,965 ลบ.ม. 1 แห่ง
(1.8) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านทุง่ ระวี ตาบลสะพุง อาเภอศรีรตั นะ
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 116,410 ลบม. 1 แห่ง

8,000,000 บาท

(1.9) ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านกระตา่ ตาบลขะยู ง อาเภอ
อุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
123,550 ลบม. 1 แห่ง
(1.10) แก้มลิงหนองตานนท์ ตาบลใจดี อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1 แห่ง
(1.11) ขุดลอกลาห้วยศาลา ตาบลปรือใหญ่ อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 240,420 ลบม. 1 แห่ง
(1.12) ขุดลอกห้วยขมิ้น ตาบลพราน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
1 แห่ง
(1.13) ขุดลอกลาห้วยสาราญ ตาบลละลม อาเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 171,180 ลบม. พร้อมท่อลอดเหลีย่ ม
1 แห่ง
(1.14) ขุดลอกลานา้ เค็ม กม.12+600 ถึง กม.15+200 ตาบลดู่ อาเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 114,870 ลบ.ม.
พร้อมท่อลอกรับนา้ 1 แห่ง
(2) แก้มลิงหนองเลิงหว้า ตาบลนาแก อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
1 แห่ง
(3) แก้มลิงห้วยหินลาดพร้อมอาคารประกอบ ตาบลสร้างมิง่ อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
(4) แก้มลิงหนองมะแซว ตาบลนาเวียง อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
1 แห่ง

7,700,000 บาท

7,500,000 บาท

7,907,000 บาท
5,000,000 บาท
9,000,000 บาท
8,000,000 บาท

7,600,000 บาท

8,475,000 บาท
25,000,000 บาท
12,000,000 บาท
25,000,000 บาท

(5) ขุดลอกแก้มลิงบุง่ ไก่ป่า ตาบลกุดกุง อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 347,000 ลบ.ม. พร้อมอาคารรับนา้ 1 แห่ง
(6) ขุดลอกคลองระบายนา้ จากแปลงนาอินทรีย ์ สู่หว้ ยพระบางตอนบน ตาบล
นา้ อ้อม อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ย
17,000 ลบ.ม. พร้อมงานท่อระบายนา้ 1 แห่ง
(7) ขุดลอกห้วยพระบาง ตาบลค้อวัง อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ปริมาตรดิน
ขุดไม่นอ้ ยกว่า 252,000 ลบ.ม. 1 แห่ง
(8) แก้มลิงหนองชัง่ พัน พร้อมอาคารประกอบ ตาบลกันทรารมย์ อาเภอขุขนั ธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(9) ปรับปรุงระบบส่งนา้ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บนา้ ห้วยศาลา ตาบลโคก
ตาล อาเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งนา้
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 56 หน่วย)
(1.1) ก่อสร้างธนาคารนา้ (Water Bank) จังหวัดอานาจเจริญ 56 แห่ง
(2) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ สนับสนุนพื้นทีเ่ กษตรแปลงใหญ่
ตาบลตะเคียนราม อาเภอภูสงิ ห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(3) ฝายพร้อมอาคารประกอบ ลานา้ ห้วยนา้ เค็ม แห่งที่ 4 กม.16+200 ตาบลดู่
อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(4) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ บ้านแดงตาบลบ้านแดง อาเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(5) สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าพร้อมระบบส่งนา้ บ้านแสนตอตาบล กุดชมภู อาเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

23,000,000 บาท

11,500,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,000,000 บาท
125,185,800 บาท
17,185,800 บาท
17,185,800 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
20,000,000 บาท
48,000,000 บาท

150,775,700 บำท

5.2.2 กลุม่ โครงกำรที่ 2 โครงกำรเพิ่มศักยภำพพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน GAP และสร้ำงมูลค่ำเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
กุมภำพันธ์ - กันยำยน 2560

(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร
(4) วงเงินทัง้ สิ้นของกลุม่ โครงกำร

150,775,700 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำนกิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ

ปี 2560
150.7757
150.7757
150.7757
150.7757

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562
-

-

-

150.7757

-

-

-

150.7757
150.7757
150.7757

กลุ่มโครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุการเกษตร
(7) วัสดุสนามและการฝึ ก
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)
(1.1) เครื่องพ่นสารชนิดเครื่องยนต์สะพายหลัง 2 เครื่อง
(1.2) เครื่องดูดแมลง 25 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 236 หน่วย)
(1.1) โรงเรือนรวบรวมและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพร้อมห้องเย็นและ
อุปกรณ์ 3 หลัง
(1.2) อาคารรวบรวม และคัดแยกผลผลิต ขนาด25x30 ม. บ้านซาขี้เหล็ก
ตาบลพราน อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(1.3) โรงเรือนแบบน็อคดาวน์ 152 หลัง
(1.4) โรงเรือนแบบน็อคดาวน์ ขนาด 6 X 10 ม. 80 หลัง

150,775,700 บาท
150,775,700 บาท
150,775,700 บาท
150,775,700 บาท
126,270,200 บาท
126,270,200 บาท
3,242,200 บาท
7,407,500 บาท
5,249,800 บาท
1,279,000 บาท
932,000 บาท
105,910,700 บาท
2,249,000 บาท
24,505,500 บาท
24,505,500 บาท
437,500 บาท
437,500 บาท
437,500 บาท
250,000
187,500
24,068,000
24,068,000
24,068,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,000,000 บาท
3,700,000 บาท
7,448,000 บาท
3,920,000 บาท

252,352,100 บำท

5.2.3 กลุม่ โครงกำรที่ 3 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
(1) วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงรำยได้และอำชีพให้กบั ประชำชนในกำรเลี้ยงโคเนื้ อ และปลำตะเพียน
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
กุมภำพันธ์ - กันยำยน 2560

(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร
(4) วงเงินทัง้ สิ้นของกลุม่ โครงกำร

252,352,100 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำนกิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง
- กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ปลาส้ม

ปี 2560
252.3521
252.3521
252.3521
222.9774
29.3747

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562
-

-

-

252.3521

-

-

-

252.3521
252.3521
222.9774
29.3747

กลุ่มโครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ อคุณภาพสูง
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(1.1) ค่าจ้างนักส่งเสริม 3 คน
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
(7) วัสดุก่อสร้าง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 885 หน่วย)
(1.1) เครื่องสับหญ้า 462 เครื่อง
(1.2) ซองบังคับสัตว์ 231 หลัง
(1.3) ถังสนามพร้อมปื นฉีดนา้ เชื้อ 64 ชุด
(1.4) ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ตา่ กว่า 35 ลิตร 64 ถัง
(1.5) ถังเก็บนา้ เชื้อ ขนาดไม่ตา่ กว่า 35 ลิตร 64 ถัง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาโคเนื้อ 1 แห่ง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(1.1) โรงฆ่าสัตว์ 6 แห่ง

252,352,100 บาท
252,352,100 บาท
252,352,100 บาท
222,977,400 บาท
128,633,400 บาท
128,633,400 บาท
2,160,000 บาท
2,160,000 บาท
5,878,200 บาท
4,591,000 บาท
183,000 บาท
1,236,000 บาท
47,595,200 บาท
66,990,000 บาท
94,344,000 บาท
94,344,000 บาท
32,024,000 บาท
32,024,000 บาท
32,024,000 บาท
13,860,000
10,164,000
1,600,000
3,200,000
3,200,000
62,320,000
4,310,000
4,310,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,310,000 บาท
58,010,000 บาท
58,010,000 บาท
58,010,000 บาท

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์
ปลาส้ม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2.1) ค่าจ้างเหมาการตรวจประเมินการเลี้ยงสัตว์นา้ อินทรีย ์
(2.2) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแปลงนา เพือ่ เลี้ยงปลา
(2.3) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีด่ ูแลพ่อแม่ปลา
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุการเกษตร
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(8) วัสดุก่อสร้าง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 137 หน่วย)
(1.1) เครื่องสู บนา้ ไฟฟ้ า ขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง
(1.2) อุุปกรณ์เพาะฟัก 126 เครื่อง
(1.3) ตูแ้ ช่แนวนอน ฝาตูด้ า้ นบน 3 ฝา 2 ตู ้
(1.4) ตูแ้ ช่แนวตัง้ ฝาประตูทบึ ประตู 4 บาน 2 ตู ้
(1.5) ตูเ้ ย็นโชว์สนิ ค้าปลาส้ม ประตูใส 3 ประตู 1 ตู ้
(1.6) เครื่องบดส่วนผสมเครื่องเทศ 1 เครื่อง
(1.7) เครื่องขอดเกล็ดปลา 1 เครื่อง
(1.8) เครื่องบดและอัดเนื้อปลา 1 เครื่อง
(1.9) เครื่องนวดและผสมเนื้อปลา 1 เครื่อง
(1.10) เครื่องซีลสู ญญากาศ 1 เครื่อง

29,374,700 บาท
25,504,200 บาท
25,504,200 บาท
12,800 บาท
4,530,000 บาท
750,000 บาท
3,600,000 บาท
180,000 บาท
1,273,400 บาท
491,800 บาท
950,600 บาท
16,740,700 บาท
778,900 บาท
726,000 บาท
3,870,500 บาท
3,870,500 บาท
3,870,500 บาท
3,870,500 บาท
3,870,500 บาท
29,000
3,150,000
80,000
140,000
37,000
50,000
85,500
90,000
99,000
110,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

307,301,800 บำท

5.2.4 กลุม่ โครงกำรที่ 4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรแปรรูปทำงกำรเกษตรให้มีคณ
ุ ภำพได้มำตรฐำน
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
2 ปี ( ปี 2560 ถึง ปี 2561 )

(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร
(4) วงเงินทัง้ สิ้นของโครงกำร

508,062,000 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- กิจกรรม เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมต่อยอด
- กิจกรรม พัฒนามาตรฐานการผลิตและบรรจุภณั ฑ์สนิ ค้าเกษตร
แปรรูป

ปี 2560
307.3018
307.3018
307.3018
88.1358
19.3450
199.8210

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562

200.7602

-

-

508.0620

200.7602
200.7602
132.7602
68.0000

-

-

508.0620
508.0620
220.8960
87.3450

-

-

-

199.8210
-

-

กลุ่มโครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)
(1.1) เครื่องชัง่ ขนาด 40 ตัน 1 ชุด
(1.2) เครื่องซีลถุงสุญญากาศ ขนาด 20 นิ้ว 3 เครื่อง
(1.3) เครื่องวัดความชื้นข้าว ระบบ Dielectric Constant 3 เครื่อง
(1.4) รถแทรกเตอร์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 47 แรงม้า 3 คัน
(1.5) เครื่องวัดคุณภาพข้าว 1/3 แรงม้า 3 เครื่อง
(1.6) เครื่องสีขา้ วขนาดเล็ก 1 แรงม้า 3 เครื่อง
(1.7) เครื่องชัง่ ดิจติ อลขนาดเล็ก ขนาด 15 กิโลกรัม 3 เครื่อง
(2) เครื่องสีขา้ วขนาด 15 ตัน จังหวัดอานาจเจริญ 3 ชุด
(3) เครื่องแยกสีขา้ วสาร (กล้องสี) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5 ถาด พร้อมติดตัง้
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด
(4) เครื่องยิงสี คัดแยกข้าว จังหวัดอานาจเจริญ 3 เครื่อง
(5) รถตักล้อยาง จังหวัดอานาจเจริญ 2 คัน
(6) รถยกโฟล์คลิฟท์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย)
(1.1) ก่อสร้างฉาง ขนาด 500 ตัน 10 แห่ง
(1.2) ก่อสร้างฉางอเนกประสงค์ ขนาด 500 เกวียน 2 แห่ง
(1.3) ก่อสร้างฉางอเนกประสงค์ขนาด 15*15 เมตร 2 แห่ง
(1.4) ก่อสร้างโรงคลุม 3 แห่ง
(1.5) ก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตร.ม. พร้อมเครื่องชัง่ ขนาด 80 ตัน
1 แห่ง
(1.6) ก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,456 ตร.ม. 2 แห่ง
(1.7) ก่อสร้างลานตาก ขนาด 10,368 ตร.ม. 1 แห่ง
(1.8) ก่อสร้างอาคารบรรจุภณั ฑ์ขา้ วสาร ขนาด 225 ตร.ม. 3 แห่ง

307,301,800 บาท
307,301,800 บาท
307,301,800 บาท
88,135,800 บาท
88,135,800 บาท
88,135,800 บาท
24,889,800 บาท
24,889,800 บาท
3,230,000 บาท
410,000
270,000
75,000
2,286,000
96,000
75,000
18,000
4,797,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,950,000
6,600,000
5,600,000
1,712,800
63,246,000
63,246,000
63,246,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,500,000
3,980,000
3,060,000
10,734,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,400,000
5,740,000
8,610,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1.9) ก่อสร้างอาคารโรงคลุมเครื่องชัง่ พร้อมห้องปฎิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1
แห่ง
(1.10) ติดตัง้ งานขยายไฟฟ้ าแรงสู ง 3 เฟส ขนาด 160 Kva. (ภายนอก
อาคาร) 3 แห่ง

1,122,000 บาท

กิจกรรม : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรโดย
ใช้นวัตกรรมต่อยอด
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

19,345,000 บาท
19,345,000 บาท
19,345,000 บาท
250,500 บาท
16,471,200 บาท
2,623,300 บาท

500,000 บาท

กิจกรรม : พัฒนามาตรฐานการผลิตและบรรจุภณั ฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 1,120 หน่วย)
(1.1) เครื่องสีขา้ ว 96 เครื่อง
(1.2) เครื่องซีลสู ญญากาศ 96 เครื่อง
(1.3) เครื่องซีลปากถุง 100 เครื่อง
(1.4) เครื่องเย็บกระสอบ แบบมือถือ 96 เครื่อง
(1.5) เครื่องชัง่ นา้ หนักดิจติ อล 500 กิโลกรัม 100 เครื่อง
(1.6) เครื่องชัง่ นา้ หนักดิจติ อล 5 กิโลกรัม 100 เครื่อง
(1.7) โต๊ะผิวหน้าหุมสแตนเลส
้
500 ตัว
(1.8) เครื่องผนึกสู ญญากาศขนาดเล็ก 4 เครื่อง
(1.9) เครื่องซีลไนโดรเจน 4 เครื่อง
(1.10) เครื่องบด 8 เครื่อง
(1.11) เครื่องอบ 8 เครื่อง
(1.12) เครื่องทอด 8 เครื่อง
(2) ชุดเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 96 เครื่อง
(3) เครื่องบดแป้ ง 96 เครื่อง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
(1.1) ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้ า 100 หลัง

199,821,000 บาท
20,708,000 บาท
20,708,000 บาท
588,600 บาท
2,277,000 บาท
1,866,300 บาท
15,976,100 บาท
179,113,000 บาท
179,113,000 บาท
109,113,000 บาท
109,113,000 บาท
70,713,000 บาท
48,000,000
5,760,000
2,000,000
2,592,000
3,321,000
500,000
2,500,000
240,000
320,000
680,000
4,000,000
800,000
19,200,000
19,200,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

70,000,000 บาท

6,950,000 บำท

5.2.5 กลุม่ โครงกำรที่ 5 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรจำหน่ ำยผลผลิตทำงกำรเกษตร
(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดและขยำยโอกำสกำรจำหน่ ำยข้ำวหอมมะลิของกลุม่ จังหวัด
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
กุมภำพันธ์ - กันยำยน 2560

(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร
(4) วงเงินทัง้ สิ้นของกลุม่ โครงกำร

6,950,000 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

ปี 2560

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561

6.9500
6.9500
6.9500
6.9500

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562
-

-

-

6.9500

-

-

-

6.9500
6.9500
6.9500

กลุ่มโครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตร
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจฯ
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดจ้างทาและดูแลระบบการค้าออนไลน์สนิ ค้าข้าวกลุม่ จังหวัด
(2.3) จ้างเหมาปรับปรุง/ตกแต่งศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าเคลือ่ นที่
(2.4) จ้างเหมากิจกรรมเปิ ดตัว one touch love
(2.5) จ้างเหมาจัดทาบรรจุภณั ฑ์
(2.6) จ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสานักงาน

6,950,000 บาท
6,950,000 บาท
6,950,000 บาท
6,950,000 บาท
6,950,000 บาท
6,950,000 บาท
14,400 บาท
6,790,000 บาท
1,350,000 บาท
855,000
1,900,000
485,000
1,000,000
1,200,000
123,700
21,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

271,801,200 บำท

5.2.6 กลุม่ โครงกำรที่ 6 โครงกำรบริหำรจัดกำรเกษตรแบบผสมผสำน
(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรทำกำรเกษตรเชิงเดี่ยวไปทำกำรเกษตรแบบผสมผสำน
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
2 ปี ( ปี 2560 ถึง ปี 2561 )

(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร
(4) วงเงินทัง้ สิ้นของกลุม่ โครงกำร

298,951,200 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน

ปี 2560
271.8012
271.8012
271.8012
271.8012

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561
27.1500
27.1500
27.1500
27.1500

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562
-

-

298.9512

-

-

298.9512
298.9512
298.9512

กลุ่มโครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมเกษตรผสมผสาน
(2.2) ค่าจ้างเหมาจัดทาวีดที ศั น์ผลการดาเนินงาน
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 8,000 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงพื้นทีแ่ ละสร้างแหล่งนา้ ของเกษตรกร 8000 แห่ง

271,801,200 บาท
271,801,200 บาท
271,801,200 บาท
271,801,200 บาท
110,521,200 บาท
110,521,200 บาท
384,000 บาท
2,640,000 บาท
2,560,000 บาท
80,000 บาท
4,937,200 บาท
102,560,000 บาท
161,280,000 บาท
161,280,000 บาท
161,280,000 บาท
161,280,000 บาท
161,280,000 บาท
161,280,000 บาท

5.รำยละเอียดงบประมำณ จำแนกตำมกลุ่มโครงกำร
5.3 แนวทำงกำรดำเนิ นงำนที่ 1.1.3 เพิ่มศักยภำพกำรท่องเทียวและบริกำร
5.3.1 กลุม่ โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในกลุม่ จังหวัด

1,105,043,000 บำท

(1) วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว ส่งเสริมนวตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยวในกลุม่ จังหวัด
(2) สถำนที่ดำเนิ นกำร
- จังหวัดอำนำจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
2 ปี ( ปี 2560 ถึง ปี 2561 )

(3) ระยะเวลำดำเนิ นกำร
(4) วงเงินทัง้ สิ้นของกลุม่ โครงกำร

1,922,219,000 บำท

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จำแนกหน่ วยงำน/กิจกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณเพิ่มเติม
หน่ วยงำน / กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กลุม่ จังหวัด
1.1 กลุม่ จังหวัดภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ำง 2
- กิจกรรม พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วในกลุม่
จังหวัด
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
- กิจกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมสู่สากล
- กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
- กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ วกลุม่ จังหวัด

ปี 2560

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ปี 2561

รวม

ปี 2563 จบโครงกำร

ปี 2562

1,105.0430
1,105.0430
1,105.0430
719.9960

817.1760

-

-

1,922.2190

817.1760
817.1760
603.9970

-

-

1,922.2190
1,922.2190
1,323.9930

275.7490
68.5060

106.6790
-

-

-

382.4280
68.5060

-

-

21.2000

106.5000

19.5920

-

127.7000
-

-

19.5920

6. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
แนวทางการดาเนิ นงานที่ 1.1.3 เพิ่มศักยภาพการท่องเทียวและบริการ
กลุ่มโครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 2
กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2368 ตอนทางเข้าผาแต้ม
ระหว่าง กม.1+167-กม.3+250 กม. จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

1,105,043,000 บาท
1,105,043,000 บาท
1,105,043,000 บาท
719,996,000 บาท
719,996,000 บาท
719,996,000 บาท
719,996,000 บาท
719,996,000 บาท
39,996,000 บาท

9,999,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข231 ตอนถนนวงแหวนรอบ
เมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.21+900-กม.305 ระยะทาง 2.405 กม.
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

9,999,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข217 ตอนพิบูลมังสาหาร-ช่อง
เม็ก ระหว่าง กม.57+000-กม.58+000 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 1.810
กม. จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

9,999,000 บาท

(1.4) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข217 ตอนพิบูลมังสาหาร-ช่อง
เม็ก ระหว่าง กม.47+670-กม.49+500 (ด้านขวาทาง) ระยะทาง 1.830
กม.จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(2) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2050 อุบลราชธานี-ตระการพืชผล ช่วง
กม.6+920-11+000 ระยะทาง 4.08 กม. จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข212 หนองยอ-อุบลราชธานี ช่วงกม.
564+900-568+000 ระยะทาง 3.1 กม. จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

9,999,000 บาท
50,000,000 บาท
30,000,000 บาท

(4) การบูรณะทางหลวงหมายเลข2248 ตอน ภูมซิ รอล-บ้านด่าน จังหวัดศรีสะ
เกษ ระหว่าง กม.0+000-กม.16+000(เป็ นตอนๆ) ระยะทาง
5.000 กม. 1 แห่ง

17,000,000 บาท

(5) ทาการบูรณะทางหลวงหมายเลข2111ตอนโพนปลัด-ขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ ระหว่าง กม.18+785-กม.27+300(เป็ นตอนๆ) ระยะทาง
3.5 กม. 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(6) ทาการบูรณะทางทางหลวงหมายเลข24 ตอนหัวช้าง-แยกการช่าง จังหวัดศรี
สะเกษ ระหว่าง กม.296+550-กม.298+730 ระยะทาง 2.180 กม.
1 แห่ง

18,000,000 บาท

(7) ทาการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข2111 ตอนโพนปลัด-ขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ ระหว่าง กม.33+010-กม.35+000 ระยะทาง 2.99 กม.
1 แห่ง

35,000,000 บาท

(8) ปรับปรุงบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ตกิ ส์คอนกรีต ทางหลวงมหายเลข 23 ตอน
ควบคุม 0402 ตอนยโสธร-บ้านย่อ และตอนควบคุม 0403 บ้านย่อ-บ้านสวน
ระหว่าง กม.185+800-กม.201+000 (เป็ นช่วงๆ)ระยะทาง
15.200 กม. 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ตกิ ส์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2083
สะเดา - คาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.51+443 - กม.54+000
ระยะทาง 2.557 กม. 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2210 ขมิ้น - นา้ ปลีก จังหวัด
อานาจเจริญ ระหว่าง 14+680-16+100 และ 20+000-27+000 ระยะทาง
8.420 กม. 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(11) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สะพานคลองลาเซ - ปทุมราช
วงศา จังหวัดอานาจเจริญ ตอน 332+200-356+567 เป็ นตอนๆ ระยะทาง 10
กม. 1 แห่ง
(12) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนลืออานาจ-พนา ช่วง กม.
2+835-24+821 (เป็ นช่วงๆ) ระยะทาง 10.000 กม. 1 แห่ง
(13) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแคนน้อย - บ้านน้อมเกล้า
ต.บุง่ ค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 3.300 กม. 1 แห่ง
(14) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ยส.3018 แยกทล.292 - บ้านโสกนา้ ขาว
อ.เมือง,ทรายมูล,กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 9.00 กม. 1 แห่ง
(15) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ยส.3003 แยก ทล.202 - บ้านสวาท
อ.ป่ าติ้ว,ไทยเจริญ,เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 9 กม. 1 แห่ง
(16) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเอราวัณ - บ้านนาโป่ ง ต.กุดชุม
อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 7 กม. 1 แห่ง
(17) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายอาเภอเลิงนกทา - บ้านหนองชุม ต.คาไผ่
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 6 กม. 1 แห่ง

50,000,000 บาท
50,000,000 บาท
16,000,000 บาท
49,000,000 บาท
49,000,000 บาท
36,000,000 บาท
30,000,000 บาท

(18) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2112 เขมราฐ- ปากแซง และปาก
แซง- หนามแท่ง จังหวัดอุบลราชธานี 15+019-35+200 เป็ นตอนๆ ระยะทาง
10 กม. 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(19) ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2337 ห้วยยาง- สองคอน อาเภอโพธิ์
ไทร จังหวัดอุบลราชธานี17+600-26796 เป็ นช่วงๆ ระยะทาง 10 กม.
1 แห่ง

50,000,000 บาท

(20) ทาการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ – กันทรอม
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+600 ระยะทาง 0.600 กม.
1 แห่ง

15,000,000 บาท

กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ประดับตกแต่งภายนอกอาคารพร้อมไฟฟ้ าประดับหอศรีลาดวนเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมสวนสาธารณะบริเวณอนุสาวรียต์ ากะจะ
อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
(1.2) ก่อสร้างถนนทางเข้าหนองบัวแดง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
1 แห่ง
(2) ก่อสร้างสะพานเดินข้ามลาทวน แห่งที่ 1 ยาว 240 เมตร จังหวัดยโสธร
1 แห่ง
(3) ก่อสร้างสะพานเดินข้ามลาทวน แห่งที่ 2 ยาว 360 เมตร จังหวัดยโสธร
1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(2) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ลาทวนฝัง่ ซ้าย ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 1 แห่ง
(3) พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
1 แห่ง
(4) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์/จุดชมวิวแก่งต่างหล่าง อาเภอชานุมาน จังหวัด
อานาจเริญ 1 แห่ง
กิจกรรม : ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) วัสดุสานักงาน
(6) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน

275,749,000 บาท
275,749,000 บาท
275,749,000 บาท
275,749,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
58,000,000 บาท
8,000,000 บาท

1,000,000 บาท
7,000,000 บาท
20,000,000 บาท
30,000,000 บาท
192,749,000 บาท
22,749,000 บาท
110,000,000 บาท
40,000,000 บาท
20,000,000 บาท
68,506,000
66,671,000
66,671,000
1,152,000
26,800,000
2,750,000
1,600,000
1,530,000
32,839,000
1,835,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)
(1.1) เครื่องคิดเงิน 1 เครื่อง
(1.2) ตูโ้ ชว์ 10 ตู ้
(1.3) ชุดโต๊ะ โซฟารับแขก 5 ชุด
(1.4) โต๊ะ เก้าอี้สนาม 10 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(1.1) ตูแ้ ช่เย็น 2 ตู ้
(1.2) ตูแ้ ช่แข็ง 2 ตู ้
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

1,835,000
1,835,000
385,000
385,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000
230,000
80,000
60,000
100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,000
40,000
1,350,000
1,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสานักงาน

21,200,000 บาท
21,200,000 บาท
21,200,000 บาท
8,792,000 บาท
6,072,000 บาท
6,336,000 บาท

กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,592,000 บาท
19,592,000 บาท
19,592,000 บาท
19,592,000 บาท

