
งบด ำเนินงำน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรำยจำ่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น        658.4933      3,419.3541                -                  -        4,077.8474

กลุม่จงัหวดั ในพื้นที่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2

กลุม่จงัหวดั        658.4933      3,419.3541                -                  -        4,077.8474

1. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2        658.4933      3,419.3541                -                  -        4,077.8474

2. สรุปงบประมำณรำยจำ่ยเพิ่มเตมิประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมกระทรวง - หน่วยงำน

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กระทรวง - หน่วยงำน
งบรำยจำ่ย



งบด ำเนินงำน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรำยจ่ำยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น        658.4933      3,419.3541               -                 -        4,077.8474

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภำพภำคอตุสำหกรรม 

กำรคำ้และกำรลงทนุ

        57.9060        992.5180               -                 -        1,050.4240

1.กลุม่โครงการพฒันาและส่งเสริมการคา้ชายแดนกลุม่จงัหวดั         57.9060        992.5180               -                 -        1,050.4240

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภำพภำคกำรเกษตร        493.1243      1,429.2561               -                 -        1,922.3804

1.กลุม่โครงการเพิม่ศกัยภาพความเขม้แขง็และย ัง่ยนืในการ

ผลติขา้วหอมมะลอินิทรีย ์

        55.1923        878.0073               -                 -          933.1996

2.กลุม่โครงการเพิม่ศกัยภาพพชืเศรษฐกิจทีส่  าคญั        126.2702         24.5055               -                 -          150.7757

3.กลุม่โครงการส่งเสริมและพฒันาการผลติสตัวเ์ศรษฐกิจ        154.1376         98.2145               -                 -          252.3521

4.กลุม่โครงการพฒันาศกัยภาพการแปรรูปผลผลติทาง

การเกษตร

        40.0530        267.2488               -                 -          307.3018

5.กลุม่โครงการเพิม่ศกัยภาพการจ าหน่ายผลผลติทางการ

เกษตร

          6.9500               -                 -                 -             6.9500

6.กลุม่โครงการบริหารจดัการเกษตรแบบผสมผสาน        110.5212        161.2800               -                 -          271.8012

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภำพกำรทอ่งเทยีวและ

บริกำร

       107.4630        997.5800               -                 -        1,105.0430

1.กลุม่โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วในกลุม่จงัหวดั        107.4630        997.5800               -                 -        1,105.0430

3. สรุปงบประมำณรำยจำ่ยเพิ่มเติมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน -กลุม่โครงกำร - งบรำยจำ่ย

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แนวทำงกำรด ำเนินงำน - กลุม่โครงกำร
งบรำยจ่ำย



 หน่วยนบั ปรมิำณ

รวมทัง้สิ้น      4,077.8474

เป้ำหมำยที่ 1 : เศรษฐกิจในพื้นที่เตบิโตตำมศกัยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และ

คณุภำพชีวิตดีข้ึน

     4,077.8474

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : อตัรำกำรขยำยตวัมูลคำ่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิ่มข้ึน     

รอ้ยละ 5

     4,077.8474

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.1 : เพิ่มศกัยภำพภำคอตุสำหกรรม กำรคำ้และกำร

ลงทนุ

     1,050.4240

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลคำ่กำรคำ้และกำรลงทนุเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 3.5      1,050.4240

กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรพฒันำและส่งเสรมิกำรคำ้ชำยแดนกลุ่มจงัหวดั      1,050.4240

หว่งโซ่คณุคำ่ : ดำ้นกำรผลิต      1,001.4180

กลุม่กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมเพือ่การขนส่งสนิคา้เชื่อมโยงการคา้

ชายแดน

       916.2100

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        916.2100

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        916.2100

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมเพือ่การขนส่งสนิคา้เชื่อมโยง

การคา้ชายแดน

       916.2100

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนเสน้ทางคมนาคมขนส่งสนิคา้เชื่อมโยง

การคา้ชายแดนไดร้บัการพฒันา

 เสน้ทาง 31

กลุม่กิจกรรม : พฒันาด่านชายแดนเชื่อมโยงการคา้การลงทนุ         76.3080

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         76.3080

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         76.3080

กิจกรรม : พฒันาด่านชายแดนเชื่อมโยงการคา้การลงทนุ         76.3080

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนด่านชายแดนไดร้บัการพฒันา  แหง่ 1

กลุม่กิจกรรม : พฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่ยกระดบัทกัษะในการประกอบอาชีพ

และส่งเสรมิการคา้การลงทนุ และบรกิาร

          8.9000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           8.9000

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2           8.9000

กิจกรรม : พฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่ยกระดบัทกัษะในการประกอบ

อาชีพและส่งเสรมิการคา้การลงทนุและบรกิาร

          8.9000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนแรงงานไดร้บัการพฒันาฝีมอืแรงงาน  คน 1,000

4.เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตวัช้ีวดั และกลุ่มโครงกำร จ ำแนกตำมกระทรวง - หน่วยงำน - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงกำร - หว่งโซ่คณุคำ่ - 

กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย  งบประมำณ

รวม



 หน่วยนบั ปรมิำณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงกำร - หว่งโซ่คณุคำ่ - 

กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย  งบประมำณ

รวม

หว่งโซ่คณุคำ่ : กำรสรำ้งมูลคำ่เพิ่มและนวตักรรม         26.4560

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสรมิกลุม่อาชีพและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานสู่การคา้

การลงทนุกบัประเทศเพือ่นบา้น

        26.4560

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         26.4560

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         26.4560

กิจกรรม : ส่งเสรมิกลุม่อาชีพและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากสู่

การคา้การลงทนุกบัประเทศเพือ่นบา้น

        26.4560

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนกลุม่อาชีพไดร้บัการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก  คน 5,000

หว่งโซ่คณุคำ่ : กำรจดัจ ำหน่ำยและกำรตลำด         22.5500

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสรมิการตลาดผลติภณัฑ ์OTOP เชื่อมโยงประเทศ      

เพือ่นบา้น

        20.0000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         20.0000

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         20.0000

กิจกรรม : ส่งเสรมิการตลาด ผลติภณัฑ ์OTOP เชื่อมโยงประเทศ

เพือ่นบา้น

        20.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : ส่งเสรมิการตลาดผลติภณัฑ ์OTOP  ครัง้ 4

กลุม่กิจกรรม : เสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขนั

          2.5500

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           2.5500

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2           2.5500

กิจกรรม : เสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขนั

          2.5500

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

และขยายโอกาสทางการคา้

 คน 80

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.2 : เพิ่มศกัยภำพภำคกำรเกษตร      1,922.3804

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลคำ่สินคำ้เกษตรเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5      1,650.5792

กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรเพิ่มศกัยภำพควำมเขม้แข็งและยัง่ยืนในกำรผลิต

ขำ้วหอมมะลิอนิทรยี ์

       993.1996

หว่งโซ่คณุคำ่ : ปจัจยักำรผลิตพื้นฐำน        993.1996

กลุม่กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพความเขม้แขง็และย ัง่ยนืในการผลติขา้วหอมมะลิ        261.0133

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        261.0133

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        261.0133



 หน่วยนบั ปรมิำณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงกำร - หว่งโซ่คณุคำ่ - 

กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย  งบประมำณ

รวม

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพความเขม้แขง็และย ัง่ยนืในการผลติขา้วหอม

มะลอินิทรยี ์

       261.0133

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนพื้นทีเ่กษตรอนิทรยีท์ีไ่ดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น  ไร่ 10,000

กลุม่กิจกรรม : พฒันาแหล่งน า้และระบบกระจายน า้        672.1863

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        672.1863

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        672.1863

กิจกรรม : พฒันาแหล่งน า้และระบบกระจายน า้        672.1863

ตวัชี้วดักิจกรรม : แหล่งน า้ส  าหรบัท าการเกษตรไดร้บัการพฒันา  แหง่ 222

กลุ่มโครงกำรที่ 2 : โครงกำรเพิ่มศกัยภำพพืชเศรษฐกิจที่ส ำคญั        150.7757

หว่งโซ่คณุคำ่ : ปจัจยักำรผลิตพื้นฐำน        150.7757

กลุม่กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติพชืเศรษฐกิจทีส่  าคญั        150.7757

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        150.7757

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        150.7757

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการผลติพชืเศรษฐกิจทีส่  าคญั        150.7757

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนเกษตรกรทีป่ลูกพชืเศรษฐกิจไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน

 ราย 16,670

กลุ่มโครงกำรที่ 3 : โครงกำรส่งเสรมิและพฒันำกำรผลิตสตัวเ์ศรษฐกิจ        252.3521

หว่งโซ่คณุคำ่ : ปจัจยักำรผลิตพื้นฐำน        252.3521

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสรมิการเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพสูง        222.9774

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        222.9774

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        222.9774

กิจกรรม : ส่งเสรมิการเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพสูง        222.9774

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนเกษตรกรไดร้บัการพฒันาอาชีพ  ราย 2,310

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาตะเพยีนขาวและพฒันาผลติภณัฑแ์ละ

บรรจภุณัฑป์ลาสม้

        29.3747

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         29.3747

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         29.3747

กิจกรรม : ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาตะเพยีนขาวและพฒันาผลติภณัฑ์

และบรรจภุณัฑป์ลาสม้

        29.3747

ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงปลาตะเพยีนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น  บาท/ไร่ 7,500



 หน่วยนบั ปรมิำณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงกำร - หว่งโซ่คณุคำ่ - 

กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย  งบประมำณ

รวม

กลุ่มโครงกำรที่ 4 : โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร        307.3018

หว่งโซ่คณุคำ่ : ปจัจยักำรผลิตพื้นฐำน         88.1358

กลุม่กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร         88.1358

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         88.1358

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         88.1358

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร         88.1358

ตวัชี้วดักิจกรรม : สหกรณ์การเกษตรและกลุม่เกษตรกรไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพการแปรรูปผลติภณัฑ์

 จงัหวดั 4

หว่งโซ่คณุคำ่ : กำรสรำ้งมูลคำ่เพิ่มวิจยัและนวตักรรม        219.1660

กลุม่กิจกรรม : เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรโดยใชน้วตักรรมต่อยอด

        19.3450

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         19.3450

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         19.3450

กิจกรรม : เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมแปร

รูปการเกษตรโดยใชน้วตักรรมต่อยอด

        19.3450

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนผูป้ระกอบการ OTOP และ SMEs ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพ

 คน 600

กลุม่กิจกรรม : พฒันามาตรฐานการผลติและบรรจภุณัฑส์นิคา้เกษตรแปรรูป        199.8210

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        199.8210

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        199.8210

กิจกรรม : พฒันามาตรฐานการผลติและบรรจภุณัฑส์นิคา้เกษตร     

 แปรรูป

       199.8210

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่วสิาหกิจชุมชนไดร้บัการพฒันามาตรฐานการ

ผลติและแปรรูปสนิคา้เกษตร

 กลุม่ 100

กลุ่มโครงกำรที่ 5 : โครงกำรเพิ่มศกัยภำพกำรจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตร           6.9500

หว่งโซ่คณุคำ่ : กำรจดัจ ำหน่ำยและกำรตลำด           6.9500

กลุม่กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร           6.9500

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           6.9500

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2           6.9500

กิจกรรม : เพิม่ศกัยภาพการจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร           6.9500

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนคู่คา้การจ าหน่ายขา้วหอมมะลิ  คู่คา้ 10



 หน่วยนบั ปรมิำณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงกำร - หว่งโซ่คณุคำ่ - 

กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย  งบประมำณ

รวม

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เกษตรกรมีรำยไดเ้ลี้ยงตวัเองได ้        271.8012

กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรบรหิำรจดักำรเกษตรแบบผสมผสำน        271.8012

หว่งโซ่คณุคำ่ : ปจัจยักำรผลิตพื้นฐำน        271.8012

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน        271.8012

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        271.8012

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        271.8012

กิจกรรม : ส่งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน        271.8012

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิการท า

การเกษตรแบบผสมผสาน

 ราย 8,000

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.3 : เพิ่มศกัยภำพกำรทอ่งเทยีวและบรกิำร      1,105.0430

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รำยไดจ้ำกกำรทอ่งเทยีวและบรกิำรเพิ่มข้ึน รอ้ยละ 5      1,105.0430

กลุ่มโครงกำรที่ 1 : โครงกำรพฒันำและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยวในกลุ่มจงัหวดั      1,105.0430

หว่งโซ่คณุคำ่ : พฒันำแหล่งทอ่งเที่ยว        995.7450

กลุม่กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงการทอ่งเทีย่วในกลุม่จงัหวดั        719.9960

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        719.9960

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        719.9960

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงการทอ่งเทีย่วในกลุม่

จงัหวดั

       719.9960

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเทีย่ว

ไดร้บัการพฒันา

 เสน้ทาง 23

กลุม่กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐาน        275.7490

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        275.7490

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2        275.7490

กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐาน        275.7490

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนแหล่งทอ่งเทีย่วไดร้บัการพฒันา  แหง่ 7

หว่งโซ่คณุคำ่ : กำรสรำ้งมูลคำ่เพิ่มและนวตักรรม         89.7060

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสรมินวตักรรมผลติภณัฑช์ุมชนทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมสู่

สากล

        68.5060

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         68.5060

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         68.5060

กิจกรรม : ส่งเสรมินวตักรรมผลติภณัฑช์ุมชนทอ่งเทีย่วเชิง

วฒันธรรมสู่สากล

        68.5060

ตวัชี้วดักิจกรรม : จ านวนผูผ้ลติผา้ไหม ผา้ฝ้ายไดร้บัการพฒันา

ความรูด้ว้ยนวตักรรมเชิงสรา้งสรรค์

 คน 1,400



 หน่วยนบั ปรมิำณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เป้ำหมำย - แนวทำงกำรด ำเนินงำน - ตวัช้ีวดั - กลุ่มโครงกำร - หว่งโซ่คณุคำ่ - 

กระทรวง - หน่วยงำน - กิจกรรม

เป้ำหมำย  งบประมำณ

รวม

กลุม่กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรคโ์ดยชุมชนมส่ีวน

ร่วม

        21.2000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         21.2000

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         21.2000

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรคโ์ดยชุมชนมี

ส่วนร่วม

        21.2000

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนมส่ีวนร่วม

ในพื้นที่

 จงัหวดั 4

หว่งโซ่คณุคำ่ : กำรตลำด         19.5920

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วกลุม่จงัหวดั         19.5920

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         19.5920

หน่วยงาน : กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2         19.5920

กิจกรรม : ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วกลุม่จงัหวดั         19.5920

ตวัชี้วดักิจกรรม : ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วในพื้นที่  จงัหวดั 4



1,050,424,000 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร    2 ปี ( ปี 2560 ถงึ ปี 2561 )

1,176,724,000 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

1,050.4240             126.3000               -                      -                      

1,050.4240             126.3000               -                      -                      

1,050.4240             126.3000               -                      -                      

916.2100               32.3000                -                      -                      

76.3080                50.0000                -                      -                      

8.9000                  -                      

-                      -                      

26.4560                24.0000                

-                      -                      

20.0000                20.0000                

-                      -                      

2.5500                  -                      

-                      -                      

- กจิกรรม ส่งเสริมกลุม่อาชีพและพฒันาเศรษฐกจิชุมชนฐานราก

สู่การคา้การลงทนุกบัประเทศเพือ่นบา้น

50.4560                       

- กจิกรรม เสริมสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขนั

2.5500                        

- กจิกรรม ส่งเสริมการตลาด ผลติภณัฑ ์OTOP เชื่อมโยง

ประเทศเพือ่นบา้น

40.0000                       

- กจิกรรม พฒันาด่านชายแดนเชื่อมโยงการคา้การลงทนุ 126.3080                     

- กจิกรรม พฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่ยกระดบัทกัษะในการ

ประกอบอาชีพและส่งเสริมการคา้การลงทนุและบริการ

8.9000                        

- กจิกรรม พฒันาเสน้ทางคมนาคมเพือ่การขนส่งสนิคา้เชื่อมโยง

การคา้ชายแดน

948.5100                     

ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 - 

จบโครงกำร

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 1,176.7240                   

1. กลุม่จงัหวดั 1,176.7240                   

รวมทัง้สิ้น

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม

1,176.7240                   

ปี 2560

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำน/กจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

 - เพื่อเสริมสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือและเพิ่มมูลคำ่ดำ้นกำรคำ้กำรลงทนุกบัประเทศเพื่อนบำ้น

5.รำยละเอยีดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร

5.1 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภำพภำคอตุสำหกรรม กำรคำ้และกำรลงทนุ

5.1.1 กลุม่โครงกำรที่ 1 โครงกำรพฒันำและสง่เสริมกำรคำ้ชำยแดนกลุม่จงัหวดั

(1) วตัถปุระสงค ์



6. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 เพิ่มศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ

กลุม่โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสริมการคา้ชายแดนกลุม่จงัหวดั

กลุม่จงัหวดั

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กจิกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินคา้เช่ือมโยงการคา้ชายแดน

1,050,424,000

1,050,424,000

1,050,424,000

916,210,000

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบลงทนุ 916,210,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 916,210,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 916,210,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,900,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 9,900,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทางหลวงหมายเลข 2248

 -  แก่งล  าดวน  ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอุบลราชธานี  

ระยะทาง 2.500 กม. 1 แหง่ 9,900,000              บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 906,310,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 16,660,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.5081 

แยกทช.อบ.2010 - บา้นกระแอกนอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 2.300 กม. 1 แหง่ 8,000,000              บาท

(1.2) ซ่อมสรา้งถนนผวิทางลาดยาง Ac สายบา้นโนนสว่าง ม.5-บา้นหว้ย

น า้ใส ม.8 ต.เสาธงชยั อ.กนัทรลกัษ ์ จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 2.915 กม. 1

 แหง่ 8,660,000              บาท

(2) ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมขนส่ง สาย อบ.2084 แยกทางหลวงหมายเลข 23

 - บา้นขี้เหลก็ - ทล.212 อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี  ระยะทาง 8.260 

กม. 1 แหง่ 35,000,000             บาท

(3) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข

2178 - บรรจบ ทช.อบ.4051 อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง 5.2 

กม. 1 แหง่ 16,500,000             บาท

(4) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4120 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2248 - ช่องอานมา้ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง

 9.300 กม 1 แหง่ 31,500,000             บาท

(5) ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมขนส่ง สาย อบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 

2050 - บา้นสะพอื อ าเภอเมอืง,ตาลสุม,พบูิลมงัสาหาร 

จงัหวดัอุบลราชธานี  ระยะทาง 10.050 กม. 1 แหง่ 35,000,000             บาท



(6) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4082 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2112 - หาดทรายสูง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 11.690 กม. 1 แหง่ 38,500,000             บาท

(7) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.3150 แยกทาง

หลวงหมายเลข 217 - บา้นสุขเกษม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร  จงัหวดัอุบลราชธานี

 ระยะทาง 19.650 กม. 1 แหง่ 47,200,000             บาท

(8) ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4011 แยกทางหลวง

หมายเลข 2134 - บา้นทา่เสยีว  อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 5.480 กม. 1 แหง่ 17,090,000             บาท

(9) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4030 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2222 - บา้นดอนใหญ่ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั

อุบลราชธานี ระยะทาง 6.756 กม. 1 แหง่ 22,500,000             บาท

(10) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 2171 - บา้นยางกลาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง 

6.814 กม. 1 แหง่ 22,340,000             บาท

(11) ซ่อมสรา้งผวิทางคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 - 

บา้นหนองมะนาว - บา้นหนองไหล - บา้นข่าโคม  อ าเภอเมอืง จงัหวดั

อุบลราชธานี ระยะทาง 11.600 กม. 1 แหง่ 35,000,000             บาท

(12) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4023  แยกทาง

หลวงหมายเลข 2337 - บา้นส าโรง  อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 10.2 กม. 1 แหง่ 33,000,000             บาท

(13) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4019 แยกทาง

หลวงชนบท 2172 - บา้นนาเยยี  อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง 

3.400 กม. 1 แหง่ 11,120,000             บาท

(14) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.5118 แยกทช.อบ.

 3039 - บา้นหนองแปน อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง 

6.3 กม. 1 แหง่ 20,200,000             บาท

(15) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.3092 แยกทาง

หลวงหมายเลข 217 - บา้นโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 6.000 กม. 1 แหง่ 16,900,000             บาท

(16) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4072 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2172 - บา้นโนนกลอย อ าเภอเดชอุดม  จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 6.570 กม. 1 แหง่ 20,200,000             บาท

(17) ซ่อมสรา้งผวิทางคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย อบ.4041 แยกทางหลวง

หมายเลข 2050 - บา้นดงบงั อ าเภอเหลา่เสอืโกก้,ดอนมดแดง จงัหวดั

อุบลราชธานี ระยะทาง 9.185 กม. 1 แหง่ 45,000,000             บาท



(18) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.4049 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2172 - บา้นโนนจนัทร ์อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั

อุบลราชธานี ระยะทาง 4.500 กม. 1 แหง่ 15,400,000             บาท

(19) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 2178 - บรรจบ ทช.อบ.5081 อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 3.850 กม. 1 แหง่ 13,000,000             บาท

(20) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สายแยกทช.อบ.2052 - 

บรรจบ ทช.อบ.5081 อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง 

2.75 กม. 1 แหง่ 10,500,000             บาท

(21) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สายอบ.3027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นโพนเมอืง อ.เมอืง,เหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอุบลราชธานี

 ระยะทาง 10.105 กม. 1 แหง่ 27,300,000             บาท

(22) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สายอบ.5008 แยก ทช.อบ.

4005 - บา้นดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมอืงใหม ่จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง 

8.609 กม. 1 แหง่ 28,900,000             บาท

(23) ซ่อมสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต สาย อบ.5042 แยก ทช.

อบ.4041 - บา้นนาคาย  อ าเภอดอนมดแดง,ตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี 

ระยะทาง 7.624 กม. 1 แหง่ 23,500,000             บาท

(24) ก่อสรา้งไหลท่างลาดยางผวิทางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต แยกทล. 2201 - บ.

แซรไ์ปร ์(ตอนที ่1 ช่วงบา้นละลม-บา้นหนองเขยีน) จงัหวดัศรีสะเกษ ระยะทาง

 5.645 กม. 1 แหง่ 45,000,000             บาท

(25) ก่อสรา้งไหลท่างลาดยางผวิทางแอสฟลัตกิสค์อนกรีต แยกทล. 2201 - บ.

แซรไ์ปร ์(ตอนที ่2 ช่วงบา้นละลม-บา้นหนองเขยีน) จงัหวดัศรีสะเกษ  

ระยะทาง 4.298 กม. 1 แหง่ 45,000,000             บาท

(26) ปรบัปรุงโครงสรา้งระบายน า้ รางระบายน า้ คสล.แบบปิด ถนนสาย ศก.

4001 แยก ทล.2201 -บ.แซรไ์ปร ์อ.ภูสงิห ์จ.ศรีสะเกษ  1 แหง่ 34,000,000             บาท

(27) ซ่อมสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัตกิสค์อนกรีต โดยวธิี Pavement In -

 Place Recycling สายแยกทล. 2134 (กม. 21+885) - บา้นสว่างใต ้อ าเภอ

ปทมุราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 10.000 กม. 1 แหง่ 50,000,000             บาท

(28) ซ่อมสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัตกิสค์อนกรีต โดยวธิี Pavement In -

 Place Recycling สายแยกทล. 2034 (กม. 45+600) - บา้นหนองไฮ อ าเภอ

ชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 10.000 กม. 1 แหง่ 50,000,000             บาท

(29) ขยายผวิจราจรและไหลท่างและงานอ านวยความปลอดภยั สาย อจ.3006 

แยก ทล. 202 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 

12.500 กม. 1 แหง่ 50,000,000             บาท



(30) ขยายผวิจราจรและไหลท่างและงานอ านวยความปลอดภยั สาย อจ.3002 

แยก ทล. 202 อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 12.500 กม. 

1 แหง่ 50,000,000             บาท



กจิกรรม : พฒันาด่านชายแดนเช่ือมโยงการคา้การลงทนุ 76,308,000 บาท

1. งบลงทนุ 76,308,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 76,308,000             บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 76,308,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 52,196,000             บาท

(1) ก่อสรา้งศูนยป์ระชุมชายแดนช่องเมก็ 1 แหง่ 32,775,000             บาท

(2) ก่อสรา้งศูนยน์นัทนาการและบริการชุมชนบา้นหนองเมก็ 1 แหง่ 19,421,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 24,112,000             บาท

(1) ปรบัปรุงระบบระบายน า้และผวิจราจรถนนยา่นพาณิชยกรรมใหมช่่องเมก็ 

1 แหง่ 24,112,000             บาท

กจิกรรม : พฒันาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดบัทกัษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริม

การคา้การลงทนุและบริการ 8,900,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 8,900,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,900,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 3,780,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,020,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,100,000              บาท

กจิกรรม : ส่งเสริมกลุม่อาชีพและพฒันาเศรษฐกจิชุมชนฐานรากสูก่ารคา้การลงทนุกบั

ประเทศเพื่อนบา้น 26,456,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 26,456,000             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,456,000             บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 398,400                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 16,100,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,800,000              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,757,600              บาท

(5) วสัดุสนามและการฝึก 400,000                บาท

กจิกรรม : ส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ ์OTOP เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบา้น 20,000,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 20,000,000             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 20,000,000             บาท



กจิกรรม : เสริมสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 2,550,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 2,550,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,550,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,000,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 500,000                บาท

(3) วสัดุส านกังาน 35,000                 บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 15,000                 บาท



933,199,600 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร    2 ปี ( ปี 2560 ถงึ ปี 2561 )

1,549,737,100 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

933.1996               616.5375               -                      -                      

933.1996               616.5375               -                      -                      

933.1996               616.5375               -                      -                      

261.0133               219.6180               -                      -                      

672.1863               396.9195               -                      -                      

- กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพความเขม้แขง็และย ัง่ยนืในการผลติขา้ว

หอมมะลอินิทรีย ์

480.6313                     

- กจิกรรม พฒันาแหลง่น า้และระบบกระจายน า้ 1,069.1058                   

รวมทัง้สิ้น 1,549.7371                   

1. กลุม่จงัหวดั 1,549.7371                   

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 1,549.7371                   

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563 - 

จบโครงกำร

5. รำยละเอยีดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร

5.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภำพภำคกำรเกษตร

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

5.2.1 กลุม่โครงกำรที่ 1 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพควำมเขม้แข็งและยัง่ยืนในกำรผลติขำ้วหอมมะลอินิทรีย ์

(1) วตัถปุระสงค ์

 - เพื่อพฒันำเกษตรกรใหมี้ควำมรูใ้นกระบวนกำรผลติขำ้วหอมมะลอินิทรีย ์ยกระดบัคณุภำพสนิคำ้เกษตรใหไ้ดม้ำตรฐำน 

   ลดตน้ทนุกำรผลติและเพิ่มรำยไดใ้หแ้กเ่กษตรกร

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำน/กจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย



6. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 เพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร

กลุ่มโครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศกัยภาพความเขม้แข็งและยัง่ยืนในการผลิตขา้วหอม

มะลิอนิทรยี ์

กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรม : เพิ่มศกัภาพความเขม้แข็งและยัง่ยืนในการผลิตขา้วหอมมะลิอนิทรยี ์

933,199,600

933,199,600

933,199,600

261,013,300

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบด าเนินงาน 55,192,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,192,300            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(1.1) ค่าจา้งเหมาการตรวจและออกใบรบัรองมาตรฐาน PGS ขา้วอนิทรยี ์ 1,000,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,937,300            บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,863,900              บาท

(4) วสัดุสนามและการฝึก 1,991,100              บาท

(5) วสัดุการเกษตร 38,400,000            บาท

2. งบลงทนุ 205,821,000           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 205,821,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 205,821,000           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 205,821,000           บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 125,748,000           บาท

รวม 10 รายการ (รวม 630 หน่วย)

(1.1) รถแทรคเตอร ์ ขนาดไมน่อ้ยกวา่  72 แรงมา้ 63 คนั 61,110,000            บาท

(1.2) ใบมดี 63 ชิ้น 4,410,000              บาท

(1.3) ใบผาน 3 63 ชิ้น 3,969,000              บาท

(1.4) ใบผาน 5 63 ชิ้น 4,410,000              บาท

(1.5) ใบไถหวัหม ู63 ชิ้น 3,969,000              บาท

(1.6) โรตาร ี63 ชิ้น 5,040,000              บาท

(1.7) เครื่องหยอดขา้ว  7  แถว 63 เครื่อง 5,040,000              บาท

(1.8) เครื่องอดัฟาง 63 เครื่อง 25,200,000            บาท

(1.9) เครื่องพน่แรงดนัสูงพรอ้มอุปกรณ์ 63 เครื่อง 6,300,000              บาท

(1.10) รถพว่ง (เทรลเลอร)์ 63 คนั 6,300,000              บาท

(2) รถเกีย่วนวดขา้ว  ขนาดไมน่อ้ยกวา่  80  แรงมา้ 63 คนั 80,073,000            บาท



กิจกรรม : พฒันาแหล่งน ้าและระบบกระจายน ้า 672,186,300 บาท

1. งบลงทนุ 672,186,300           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 672,186,300           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 672,186,300           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งน า้ 74,893,500            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 74,893,500            บาท

รวม 2 รายการ (รวม 130 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งฝายเก็บกกัน า้ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 105 แหง่ 63,930,500            บาท

(1.2) ขดุลอกหนองน า้/ขยายคูคลอง จงัหวดัอ านาจเจรญิ 25 แหง่ 10,963,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหล่งน า้ 233,500,000           บาท

(1) ต่อขยายระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ทา่ลาด ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ยโสธร 1 แหง่ 24,000,000            บาท

(2) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นบวัขาว ต าบลมว่ง 

อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 28,000,000            บาท

(3) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นดอนขะยอม ต าบลสงเปือย 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 44,500,000            บาท

(4) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นดอนยาง ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 14,000,000            บาท

(5) อาคารบงัคบัน า้พรอ้มขดุลอกคลองอสีานเขยีว ต าบลโพนข่า อ าเภอเมอืง  

จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 157,460 ลบม. พรอ้ม

ทอ่ระบายน า้ 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(6) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าเพือ่สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต าบลทุง่ไชย 

อ าเภออุทมุพรพสิยั  จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(7) แกม้ลงิบา้นตะดอบพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลตะดอบ อ าเภอเมอืง  

จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 15,000,000            บาท

(8) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าเพือ่สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต าบลโพนข่า 

ต าบลโพนข่า อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 

72,750 ลบม. 1 แหง่ 25,000,000            บาท

(9) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นปากบุง่ 2 ต าบลคนัไร่ 

อ าเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 43,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ 238,607,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 102,107,000           บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(1.1) ต่อขยายระบบส่งน า้สถานีสูบน า้บา้นเหล่าหุง่ ต าบลเหล่าไฮ 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 6,000,000              บาท

(1.2) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นนาทุง่ ต าบลผกัไหม อ าเภอหว้ยทบัทนั

  จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 113,150 ลบ.ม. 1 แหง่ 8,750,000              บาท



(1.3) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นกุง  ต าบลทุง่ไชย อ าเภออุทมุพรพสิยั 

 จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 123,950 ลบ.ม. 1 แหง่ 8,626,000              บาท

(1.4) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นนาสูง ต าบลตะดอบ อ าเภอเมอืง  

จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 155,090 ลบ.ม. 1 แหง่ 4,299,000              บาท

(1.5) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นหนองมะฮาด ต าบลทุง่ไชย อ าเภอ

อุทมุพรพสิยั  จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 

87,980 ลบ.ม. 1 แหง่ 5,250,000              บาท

(1.6) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นแสนคูณ ม.6 ต าบลโคกจาน อ าเภอ

อุทมุพรพสิยั  จงัหวดัศรสีะเกษ  1 แหง่ 7,700,000              บาท

(1.7) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นตกีา-โนนดู่ ต าบลศรสี าราญ 

อ าเภอวงัหนิ  จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 

261,965 ลบ.ม. 1 แหง่ 8,000,000              บาท

(1.8) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นทุง่ระว ีต าบลสะพงุ อ าเภอศรรีตันะ  

จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 116,410 ลบม. 1 แหง่ 7,500,000              บาท

(1.9) ขดุลอกคลองอสีานเขยีว บา้นกระต า่  ต าบลขะยูง อ าเภอ

อุทมุพรพสิยั  จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 

123,550 ลบม. 1 แหง่ 7,907,000              บาท

(1.10) แกม้ลงิหนองตานนท ์ ต าบลใจด ีอ าเภอขขุนัธ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

1 แหง่ 5,000,000              บาท

(1.11) ขดุลอกล าหว้ยศาลา ต าบลปรอืใหญ่ อ าเภอขขุนัธ ์ จงัหวดั

ศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 240,420 ลบม. 1 แหง่ 9,000,000              บาท

(1.12) ขดุลอกหว้ยขมิ้น ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ  จงัหวดัศรสีะเกษ 

1 แหง่ 8,000,000              บาท

(1.13) ขดุลอกล าหว้ยส าราญ ต าบลละลม อ าเภอภูสงิห ์ จงัหวดัศรสีะเกษ

 ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 171,180 ลบม. พรอ้มทอ่ลอดเหลีย่ม 

1 แหง่ 7,600,000              บาท

(1.14) ขดุลอกล าน า้เค็ม กม.12+600 ถงึ กม.15+200  ต าบลดู่ อ าเภอ

ราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 114,870 ลบ.ม. 

พรอ้มทอ่ลอกรบัน า้ 1 แหง่ 8,475,000              บาท

(2) แกม้ลงิหนองเลงิหวา้ ต าบลนาแก อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร 

1 แหง่ 25,000,000            บาท

(3) แกม้ลงิหว้ยหนิลาดพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลสรา้งมิง่ อ าเภอเลงินกทา 

จงัหวดัยโสธร 1 แหง่ 12,000,000            บาท

(4) แกม้ลงิหนองมะแซว ต าบลนาเวยีง อ าเภอทรายมลู จงัหวดัยโสธร 

1 แหง่ 25,000,000            บาท



(5) ขดุลอกแกม้ลงิบุง่ไก่ป่า ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร

ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 347,000 ลบ.ม. พรอ้มอาคารรบัน า้ 1 แหง่ 23,000,000            บาท

(6) ขดุลอกคลองระบายน า้จากแปลงนาอนิทรยี ์ สู่หว้ยพระบางตอนบน ต าบล

น า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ย 

17,000 ลบ.ม. พรอ้มงานทอ่ระบายน า้ 1 แหง่ 11,500,000            บาท

(7) ขดุลอกหว้ยพระบาง ต าบลคอ้วงั อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ปรมิาตรดนิ

ขดุไมน่อ้ยกวา่ 252,000 ลบ.ม. 1 แหง่ 14,000,000            บาท

(8) แกม้ลงิหนองชัง่พนั พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลกนัทรารมย ์ อ าเภอขขุนัธ ์

 จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 14,000,000            บาท

(9) ปรบัปรุงระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเก็บน า้หว้ยศาลา ต าบลโคก

ตาล อ าเภอภูสงิห ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 12,000,000            บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งและจดัหาแหล่งน า้ 125,185,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งและจดัหาแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,185,800            บาท

รวม 1 รายการ (รวม 56 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งธนาคารน า้(Water Bank) จงัหวดัอ านาจเจรญิ 56 แหง่ 17,185,800            บาท

(2) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้สนบัสนุนพื้นทีเ่กษตรแปลงใหญ่

ต าบลตะเคยีนราม  อ าเภอภูสงิห ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 25,000,000            บาท

(3) ฝายพรอ้มอาคารประกอบ  ล  าน า้หว้ยน า้เค็ม แหง่ที ่4 กม.16+200 ต าบลดู่

 อ าเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 15,000,000            บาท

(4) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นแดงต าบลบา้นแดง อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(5) สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นแสนตอต าบล กุดชมภู อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 48,000,000            บาท



150,775,700 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร   กมุภำพนัธ ์- กนัยำยน 2560

150,775,700 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

150.7757               -                      -                      -                      

150.7757               -                      -                      -                      

150.7757               -                      -                      -                      

150.7757               -                      -                      -                      - กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพการผลติพชืเศรษฐกจิทีส่  าคญั 150.7757                     

รวมทัง้สิ้น 150.7757                      

1. กลุม่จงัหวดั 150.7757                      

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 150.7757                      

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563 - 

จบโครงกำร

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

5.2.2 กลุม่โครงกำรที่ 2 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพพืชเศรษฐกจิที่ส ำคญั

(1) วตัถปุระสงค ์

 - เพื่อพฒันำคณุภำพสนิคำ้เกษตรใหไ้ดม้ำตรฐำน GAP และสรำ้งมูลคำ่เกษตรเพิ่มข้ึน

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำนกจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย



กลุ่มโครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศกัยภาพพืชเศรษฐกิจที่ส าคญั

กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรม : เพิ่มศกัยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคญั

150,775,700

150,775,700

150,775,700

150,775,700

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบด าเนินงาน 126,270,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 126,270,200           บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 3,242,200              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,407,500              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,249,800              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,279,000              บาท

(5) วสัดุส านกังาน 932,000                บาท

(6) วสัดุการเกษตร 105,910,700           บาท

(7) วสัดุสนามและการฝึก 2,249,000              บาท

2. งบลงทนุ 24,505,500            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,505,500            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 437,500                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 437,500                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 437,500                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)

(1.1) เครื่องพน่สารชนิดเครื่องยนตส์ะพายหลงั 2 เครื่อง 250,000                บาท

(1.2) เครื่องดูดแมลง 25 เครื่อง 187,500                บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,068,000            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 24,068,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 24,068,000            บาท

รวม 4 รายการ (รวม 236 หน่วย)

(1.1) โรงเรอืนรวบรวมและปรบัปรุงคุณภาพผลผลติพรอ้มหอ้งเย็นและ

อุปกรณ์ 3 หลงั 9,000,000              บาท

(1.2) อาคารรวบรวม และคดัแยกผลผลติ ขนาด25x30 ม. บา้นซ าขี้เหลก็ 

 ต าบลพราน อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 3,700,000              บาท

(1.3)  โรงเรอืนแบบน็อคดาวน ์152 หลงั 7,448,000              บาท

(1.4) โรงเรอืนแบบน็อคดาวน ์ขนาด 6 X 10 ม.  80 หลงั 3,920,000              บาท



252,352,100 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร   กมุภำพนัธ ์- กนัยำยน 2560

252,352,100 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

252.3521               -                      -                      -                      

252.3521               -                      -                      -                      

252.3521               -                      -                      -                      

222.9774               -                      -                      -                      

29.3747                -                      -                      -                      

- กจิกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพสูง 222.9774                     

- กจิกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพยีนขาวและพฒันา

ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑป์ลาสม้

29.3747                       

รวมทัง้สิ้น 252.3521                      

1. กลุม่จงัหวดั 252.3521                      

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 252.3521                      

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563 - 

จบโครงกำร

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

5.2.3 กลุม่โครงกำรที่ 3 โครงกำรสง่เสริมและพฒันำกำรผลติสตัวเ์ศรษฐกจิ

(1) วตัถปุระสงค ์

 - เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพและสรำ้งรำยไดแ้ละอำชีพใหก้บัประชำชนในกำรเลี้ยงโคเน้ือ และปลำตะเพียน

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำนกจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย



กลุ่มโครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการผลิตสตัวเ์ศรษฐกิจ

กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรม : ส่งเสรมิการเลี้ยงโคเน้ือคณุภาพสูง

252,352,100

252,352,100

252,352,100

222,977,400

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบด าเนินงาน 128,633,400           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 128,633,400           บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,160,000              บาท

(1.1) ค่าจา้งนกัส่งเสรมิ 3 คน 2,160,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,878,200              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 4,591,000              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 183,000                บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 1,236,000              บาท

(6) วสัดุการเกษตร 47,595,200            บาท

(7) วสัดุก่อสรา้ง 66,990,000            บาท

2. งบลงทนุ 94,344,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,344,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 32,024,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 32,024,000            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 32,024,000            บาท

รวม 5 รายการ (รวม 885 หน่วย)

(1.1) เครื่องสบัหญา้ 462 เครื่อง 13,860,000            บาท

(1.2) ซองบงัคบัสตัว ์231 หลงั 10,164,000            บาท

(1.3) ถงัสนามพรอ้มปืนฉีดน า้เชื้อ 64 ชุด 1,600,000              บาท

(1.4) ถงัเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดไมต่ า่กวา่ 35 ลติร 64 ถงั 3,200,000              บาท

(1.5) ถงัเก็บน า้เชื้อ ขนาดไมต่ า่กวา่ 35 ลติร 64 ถงั 3,200,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,320,000            บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 4,310,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,310,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ศูนยส์ารสนเทศเพือ่การพฒันาโคเน้ือ 1 แหง่ 4,310,000              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 58,010,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 58,010,000            บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) โรงฆ่าสตัว ์6 แหง่ 58,010,000            บาท



กิจกรรม : ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์

ปลาสม้ 29,374,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 25,504,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,504,200            บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 12,800                 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,530,000              บาท

(2.1) ค่าจา้งเหมาการตรวจประเมนิการเลี้ยงสตัวน์ า้อนิทรยี ์ 750,000                บาท

(2.2) ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงแปลงนา เพือ่เลี้ยงปลา 3,600,000              บาท

(2.3) ค่าจา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ทีดู่แลพอ่แมป่ลา 180,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,273,400              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 491,800                บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 950,600                บาท

(6) วสัดุการเกษตร 16,740,700            บาท

(7) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 778,900                บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 726,000                บาท

2. งบลงทนุ 3,870,500              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,870,500              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 3,870,500              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 3,870,500              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,870,500              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 137 หน่วย)

(1.1) เครื่องสูบน า้ไฟฟ้า ขนาด 3 น้ิว  3 แรงมา้ พรอ้มอุปกรณ์ 1 เครื่อง 29,000                 บาท

(1.2) อุุปกรณ์เพาะฟกั 126 เครื่อง 3,150,000              บาท

(1.3) ตูแ้ช่แนวนอน ฝาตูด้า้นบน 3 ฝา 2 ตู ้ 80,000                 บาท

(1.4) ตูแ้ช่แนวต ัง้ฝาประตูทบึ ประตู 4 บาน 2 ตู ้ 140,000                บาท

(1.5) ตูเ้ย็นโชวส์นิคา้ปลาสม้ ประตูใส 3 ประตู 1 ตู ้ 37,000                 บาท

(1.6) เครื่องบดส่วนผสมเครื่องเทศ 1 เครื่อง 50,000                 บาท

(1.7) เครื่องขอดเกลด็ปลา 1 เครื่อง 85,500                 บาท

(1.8) เครื่องบดและอดัเน้ือปลา 1 เครื่อง 90,000                 บาท

(1.9) เครื่องนวดและผสมเน้ือปลา 1 เครื่อง 99,000                 บาท

(1.10) เครื่องซลีสูญญากาศ 1 เครื่อง 110,000                บาท



307,301,800 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร    2 ปี ( ปี 2560 ถงึ ปี 2561 )

508,062,000 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

307.3018               200.7602               -                      -                      

307.3018               200.7602               -                      -                      

307.3018               200.7602               -                      -                      

88.1358                132.7602               -                      -                      

19.3450                68.0000                

-                      -                      

199.8210               -                      

-                      -                      

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 508.0620                      

- กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 220.8960                     

- กจิกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม

แปรรูปการเกษตรโดยใชน้วตักรรมต่อยอด

87.3450                       

รวมทัง้สิ้น 508.0620                      

1. กลุม่จงัหวดั 508.0620                      

- กจิกรรม พฒันามาตรฐานการผลติและบรรจภุณัฑส์นิคา้เกษตร

แปรรูป

199.8210                     

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563 - 

จบโครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำน/กจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

5.2.4 กลุม่โครงกำรที่ 4 โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรแปรรูปผลผลติทำงกำรเกษตร

(1) วตัถปุระสงค ์

 - เพื่อพฒันำผลติภณัฑก์ำรแปรรูปทำงกำรเกษตรใหมี้คณุภำพไดม้ำตรฐำน

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงกำร



กลุ่มโครงการที่ 4 : โครงการพฒันาศกัยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรม : เพิ่มศกัยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

307,301,800

307,301,800

307,301,800

88,135,800

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบลงทนุ 88,135,800            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 88,135,800            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 24,889,800            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 24,889,800            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,230,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(1.1) เครื่องช ัง่ ขนาด 40 ตนั 1 ชุด 410,000                บาท

(1.2) เครื่องซลีถงุสุญญากาศ ขนาด 20 น้ิว 3 เครื่อง 270,000                บาท

(1.3) เครื่องวดัความชื้นขา้ว ระบบ Dielectric Constant 3 เครื่อง 75,000                 บาท

(1.4) รถแทรกเตอรข์นาดไมน่อ้ยกวา่ 47 แรงมา้ 3 คนั 2,286,000              บาท

(1.5) เครื่องวดัคุณภาพขา้ว 1/3 แรงมา้ 3 เครื่อง 96,000                 บาท

(1.6) เครื่องสขีา้วขนาดเลก็ 1 แรงมา้ 3 เครื่อง 75,000                 บาท

(1.7) เครื่องช ัง่ดจิติอลขนาดเลก็ ขนาด 15 กิโลกรมั 3 เครื่อง 18,000                 บาท

(2) เครื่องสขีา้วขนาด 15 ตนั จงัหวดัอ านาจเจรญิ 3 ชุด 4,797,000              บาท

(3) เครื่องแยกสขีา้วสาร (กลอ้งส)ี ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 5 ถาด พรอ้มตดิต ัง้ 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด 2,950,000              บาท

(4) เครื่องยงิส ีคดัแยกขา้ว จงัหวดัอ านาจเจรญิ 3 เครื่อง 6,600,000              บาท

(5) รถตกัลอ้ยาง จงัหวดัอ านาจเจรญิ 2 คนั 5,600,000              บาท

(6) รถยกโฟลค์ลฟิท ์จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,712,800              บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 63,246,000            บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 63,246,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 63,246,000            บาท

รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งฉาง ขนาด 500 ตนั 10 แหง่ 22,500,000            บาท

(1.2) ก่อสรา้งฉางอเนกประสงค ์ขนาด 500 เกวยีน 2 แหง่ 3,980,000              บาท

(1.3) ก่อสรา้งฉางอเนกประสงคข์นาด 15*15 เมตร 2 แหง่ 3,060,000              บาท

(1.4) ก่อสรา้งโรงคลุม 3 แหง่ 10,734,000            บาท

(1.5) ก่อสรา้งลานตาก ขนาด 3,200 ตร.ม. พรอ้มเครื่องช ัง่ขนาด 80 ตนั 

1 แหง่ 3,400,000              บาท

(1.6) ก่อสรา้งลานตาก ขนาด 3,456 ตร.ม. 2 แหง่ 5,740,000              บาท

(1.7) ก่อสรา้งลานตาก ขนาด 10,368 ตร.ม. 1 แหง่ 8,610,000              บาท

(1.8) ก่อสรา้งอาคารบรรจภุณัฑข์า้วสาร ขนาด 225 ตร.ม. 3 แหง่ 3,600,000              บาท



(1.9) ก่อสรา้งอาคารโรงคลุมเครื่องช ัง่พรอ้มหอ้งปฎบิตักิารคอมพวิเตอร ์1

 แหง่ 500,000                บาท

(1.10) ตดิต ัง้งานขยายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส ขนาด 160 Kva. (ภายนอก

อาคาร) 3 แหง่ 1,122,000              บาท

กิจกรรม :  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรโดย

ใชน้วตักรรมตอ่ยอด 19,345,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 19,345,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,345,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 250,500                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 16,471,200            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,623,300              บาท



กิจกรรม : พฒันามาตรฐานการผลิตและบรรจุภณัฑส์ินคา้เกษตรแปรรูป 199,821,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 20,708,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,708,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 588,600                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,277,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,866,300              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 15,976,100            บาท

2. งบลงทนุ 179,113,000           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 179,113,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 109,113,000           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 109,113,000           บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 70,713,000            บาท

รวม 12 รายการ (รวม 1,120 หน่วย)

(1.1) เครื่องสขีา้ว 96 เครื่อง 48,000,000            บาท

(1.2) เครื่องซลีสูญญากาศ 96 เครื่อง 5,760,000              บาท

(1.3) เครื่องซลีปากถงุ  100 เครื่อง 2,000,000              บาท

(1.4) เครื่องเย็บกระสอบ แบบมอืถอื 96 เครื่อง 2,592,000              บาท

(1.5) เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 500 กิโลกรมั 100 เครื่อง 3,321,000              บาท

(1.6) เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 5 กิโลกรมั  100 เครื่อง 500,000                บาท

(1.7) โตะ๊ผวิหนา้หุม้สแตนเลส 500 ตวั 2,500,000              บาท

(1.8) เครื่องผนึกสูญญากาศขนาดเลก็ 4 เครื่อง 240,000                บาท

(1.9) เครื่องซลีไนโดรเจน 4 เครื่อง 320,000                บาท

(1.10) เครื่องบด 8 เครื่อง 680,000                บาท

(1.11) เครื่องอบ 8 เครื่อง 4,000,000              บาท

(1.12) เครื่องทอด 8 เครื่อง 800,000                บาท

(2) ชุดเครื่องตรวจสอบคุณภาพขา้ว 96 เครื่อง 19,200,000            บาท

(3) เครื่องบดแป้ง 96 เครื่อง 19,200,000            บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,000,000            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 70,000,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 70,000,000            บาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งโรงเรอืนพรอ้มระบบไฟฟ้า  100 หลงั 70,000,000            บาท



6,950,000 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร   กมุภำพนัธ ์- กนัยำยน 2560

6,950,000 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

6.9500                  -                      -                      -                      

6.9500                  -                      -                      -                      

6.9500                  -                      -                      -                      

6.9500                  -                      -                      -                      - กจิกรรม เพิม่ศกัยภาพการจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร 6.9500                        

รวมทัง้สิ้น 6.9500                         

1. กลุม่จงัหวดั 6.9500                         

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 6.9500                         

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563 - 

จบโครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำน/กจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย

5.2.5 กลุม่โครงกำรที่ 5 โครงกำรเพิ่มศกัยภำพกำรจ ำหน่ำยผลผลติทำงกำรเกษตร

(1) วตัถปุระสงค ์

 - เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดและขยำยโอกำสกำรจ ำหน่ำยขำ้วหอมมะลขิองกลุม่จงัหวดั

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงกำร



กลุ่มโครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศกัยภาพการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรม : เพิ่มศกัยภาพการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

6,950,000

6,950,000

6,950,000

6,950,000

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบด าเนินงาน 6,950,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,950,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 14,400                 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,790,000              บาท

(2.1) ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้และเจรจาจบัคู่ธุรกิจฯ 1,350,000              บาท

(2.2) ค่าจา้งเหมาจดัจา้งท าและดูแลระบบการคา้ออนไลนส์นิคา้ขา้วกลุม่จงัหวดั 855,000                บาท

(2.3) จา้งเหมาปรบัปรุง/ตกแต่งศูนยแ์สดงและจ าหน่ายสนิคา้เคลือ่นที่ 1,900,000              บาท

(2.4) จา้งเหมากิจกรรมเปิดตวั one touch love 485,000                บาท

(2.5) จา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ 1,000,000              บาท

(2.6) จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 1,200,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 123,700                บาท

(4) วสัดุส านกังาน 21,900                 บาท



271,801,200 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร    2 ปี ( ปี 2560 ถงึ ปี 2561 )

298,951,200 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

271.8012               27.1500                -                      -                      

271.8012               27.1500                -                      -                      

271.8012               27.1500                -                      -                      

271.8012               27.1500                -                      -                      - กจิกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 298.9512                     

รวมทัง้สิ้น 298.9512                      

1. กลุม่จงัหวดั 298.9512                      

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 298.9512                      

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563 - 

จบโครงกำร

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

5.2.6 กลุม่โครงกำรที่ 6 โครงกำรบริหำรจดักำรเกษตรแบบผสมผสำน

(1) วตัถปุระสงค ์

 - เพื่อสง่เสริมใหเ้กษตรกรปรบัเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตรเชิงเด่ียวไปท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำน/กจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย



กลุ่มโครงการที่ 6 : โครงการบรหิารจดัการเกษตรแบบผสมผสาน

กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรม : ส่งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน

271,801,200

271,801,200

271,801,200

271,801,200

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบด าเนินงาน 110,521,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 110,521,200           บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 384,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,640,000              บาท

(2.1) ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมเกษตรผสมผสาน 2,560,000              บาท

(2.2) ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศันผ์ลการด าเนินงาน 80,000                 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,937,200              บาท

(4) วสัดุการเกษตร 102,560,000           บาท

2. งบลงทนุ 161,280,000           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 161,280,000           บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 161,280,000           บาท

2.1.1.1 ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ 161,280,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหล่งน า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 161,280,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8,000 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงพื้นทีแ่ละสรา้งแหล่งน า้ของเกษตรกร 8000 แหง่ 161,280,000           บาท



1,105,043,000 บำท

    (3) ระยะเวลำด ำเนินกำร    2 ปี ( ปี 2560 ถงึ ปี 2561 )

1,922,219,000 บำท

งบประมำณเพิ่มเตมิ

1,105.0430             817.1760               -                      -                      

1,105.0430             817.1760               -                      -                      

1,105.0430             817.1760               -                      -                      

719.9960               603.9970               -                      -                      

275.7490               106.6790               -                      -                      

68.5060                -                      

-                      -                      

21.2000                106.5000               

-                      -                      

19.5920                -                      -                      -                      

- กจิกรรม พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรคโ์ดย

ชุมชนมส่ีวนร่วม

127.7000                     

- กจิกรรม ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุม่จงัหวดั 19.5920                       

- กจิกรรม พฒันาเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงการทอ่งเทีย่วในกลุม่

จงัหวดั

1,323.9930                   

- กจิกรรม พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐาน 382.4280                     

- กจิกรรม ส่งเสริมนวตักรรมผลติภณัฑช์ุมชนทอ่งเทีย่วเชิง

วฒันธรรมสู่สากล

68.5060                       

รวมทัง้สิ้น 1,922.2190                   

1. กลุม่จงัหวดั 1,922.2190                   

1.1 กลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 2 1,922.2190                   

หน่วยงำน / กจิกรรม

ประมำณกำรรำยจ่ำย

รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563 - 

จบโครงกำร

5.รำยละเอยีดงบประมำณ จ ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร

5.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภำพกำรทอ่งเทยีวและบริกำร

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

5.3.1 กลุม่โครงกำรที่ 1 โครงกำรพฒันำและสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวในกลุม่จงัหวดั

(1) วตัถปุระสงค ์

 - เพื่อพฒันำเสน้ทำงทอ่งเที่ยว สง่เสริมนวตกรรมผลติภณัฑช์ุมชน และเพิ่มมูลคำ่ดำ้นกำรทอ่งเที่ยวในกลุม่จงัหวดั

(2) สถำนที่ด ำเนินกำร

 - จงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัอบุลรำชธำนี

(4) วงเงนิท ัง้สิ้นของกลุม่โครงกำร

(5) งบประมำณรำยจ่ำย จ ำแนกหน่วยงำน/กจิกรรม และประมำณกำรรำยจ่ำย



6. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศกัยภาพการทอ่งเทยีวและบรกิาร

กลุ่มโครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวในกลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวในกลุ่มจงัหวดั

1,105,043,000

1,105,043,000

1,105,043,000

719,996,000

บาท

บาท

บาท

บาท

1. งบลงทนุ 719,996,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 719,996,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 719,996,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 719,996,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 39,996,000            บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข2368 ตอนทางเขา้ผาแตม้ 

ระหวา่ง กม.1+167-กม.3+250 กม. จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 9,999,000              บาท

(1.2) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข231 ตอนถนนวงแหวนรอบ

เมอืงอุบลราชธานี ระหวา่ง กม.21+900-กม.305 ระยะทาง 2.405 กม. 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 9,999,000              บาท

(1.3) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข217 ตอนพบูิลมงัสาหาร-ช่อง

เมก็ ระหวา่ง กม.57+000-กม.58+000 (ดา้นซา้ยทาง) ระยะทาง 1.810 

กม. จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 9,999,000              บาท

(1.4) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข217 ตอนพบูิลมงัสาหาร-ช่อง

เมก็ ระหวา่ง กม.47+670-กม.49+500 (ดา้นขวาทาง) ระยะทาง 1.830 

กม.จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 9,999,000              บาท

(2) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข2050 อุบลราชธานี-ตระการพชืผล ช่วง

กม.6+920-11+000 ระยะทาง 4.08 กม. จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 50,000,000            บาท

(3) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข212 หนองยอ-อุบลราชธานี ช่วงกม.

564+900-568+000 ระยะทาง 3.1 กม. จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 30,000,000            บาท

(4) การบูรณะทางหลวงหมายเลข2248 ตอน ภูมซิรอล-บา้นด่าน จงัหวดัศรสีะ

เกษ ระหวา่ง กม.0+000-กม.16+000(เป็นตอนๆ) ระยะทาง 

5.000 กม. 1 แหง่ 17,000,000            บาท

(5) ท าการบูรณะทางหลวงหมายเลข2111ตอนโพนปลดั-ขนุหาญ จงัหวดัศรสีะ

เกษ ระหวา่ง กม.18+785-กม.27+300(เป็นตอนๆ) ระยะทาง 

3.5 กม. 1 แหง่ 15,000,000            บาท

(6) ท าการบูรณะทางทางหลวงหมายเลข24 ตอนหวัชา้ง-แยกการช่าง จงัหวดัศรี

สะเกษ ระหวา่ง กม.296+550-กม.298+730 ระยะทาง 2.180 กม. 

1 แหง่ 18,000,000            บาท



(7) ท าการปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข2111 ตอนโพนปลดั-ขนุหาญ จงัหวดัศรี

สะเกษ ระหวา่ง กม.33+010-กม.35+000 ระยะทาง 2.99 กม.  

1 แหง่ 35,000,000            บาท

(8) ปรบัปรุงบูรณะผวิทางแอสฟลัตต์กิสค์อนกรตี ทางหลวงมหายเลข 23 ตอน

ควบคุม 0402 ตอนยโสธร-บา้นย่อ และตอนควบคุม 0403 บา้นย่อ-บา้นสวน  

ระหวา่ง กม.185+800-กม.201+000 (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 

15.200 กม. 1 แหง่ 50,000,000            บาท

(9) ปรบัปรุงบูรณะทางผวิแอสฟลัตต์กิสค์อนกรตี ทางหลวงหมายเลข 2083  

สะเดา - ค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร ระหวา่ง กม.51+443 - กม.54+000 

ระยะทาง 2.557 กม. 1 แหง่ 20,000,000            บาท

(10) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 2210 ขมิ้น - น า้ปลกี จงัหวดั

อ านาจเจรญิ ระหวา่ง 14+680-16+100 และ 20+000-27+000 ระยะทาง 

8.420 กม. 1 แหง่ 50,000,000            บาท

(11) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 202 สะพานคลองล าเซ - ปทมุราช

วงศา จงัหวดัอ านาจเจรญิ ตอน 332+200-356+567 เป็นตอนๆ ระยะทาง 10 

กม. 1 แหง่ 50,000,000            บาท

(12) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนลอือ านาจ-พนา ช่วง กม.

2+835-24+821 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 10.000 กม. 1 แหง่ 50,000,000            บาท

(13) ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง สายบา้นหนองแคนนอ้ย - บา้นนอ้มเกลา้ 

ต.บุง่คา้ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 3.300 กม. 1 แหง่ 16,000,000            บาท

(14) ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง สาย ยส.3018 แยกทล.292 - บา้นโสกน า้ขาว

อ.เมอืง,ทรายมลู,กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 9.00 กม. 1 แหง่ 49,000,000            บาท

(15) ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง สาย ยส.3003 แยก ทล.202 - บา้นสวาท     

อ.ป่าติ้ว,ไทยเจรญิ,เลงินกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 9 กม. 1 แหง่ 49,000,000            บาท

(16) ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง สายบา้นเอราวณั - บา้นนาโป่ง ต.กุดชุม 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร   ระยะทาง 7 กม. 1 แหง่ 36,000,000            บาท

(17) ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง สายอ าเภอเลงินกทา - บา้นหนองชุม ต.ค าไผ ่

อ.เลงินกทา จ.ยโสธร ระยะทาง 6 กม. 1 แหง่ 30,000,000            บาท

(18) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 2112 เขมราฐ- ปากแซง และปาก

แซง- หนามแทง่ จงัหวดัอุบลราชธานี 15+019-35+200 เป็นตอนๆ ระยะทาง 

10 กม. 1 แหง่ 50,000,000            บาท

(19) ปรบัปรุงก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 2337 หว้ยยาง- สองคอน อ าเภอโพธิ์

ไทร จงัหวดัอุบลราชธานี17+600-26796 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 10 กม. 

1 แหง่ 50,000,000            บาท

(20) ท าการปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขนุหาญ – กนัทรอม 

จงัหวดัศรสีะเกษ ระหวา่ง กม.0+000 – กม.0+600 ระยะทาง 0.600 กม.  

1 แหง่ 15,000,000            บาท



กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหมี้คณุภาพไดม้าตรฐาน 275,749,000 บาท

1. งบลงทนุ 275,749,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 275,749,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 275,749,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 25,000,000            บาท

(1) ประดบัตกแต่งภายนอกอาคารพรอ้มไฟฟ้าประดบัหอศรลี  าดวนเฉลมิพระ

เกียรต ิฯ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 25,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 58,000,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเตมิสวนสาธารณะบรเิวณอนุสาวรยีต์ากะจะ 

อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 1,000,000              บาท

(1.2) ก่อสรา้งถนนทางเขา้หนองบวัแดง อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 

1 แหง่ 7,000,000              บาท

(2) ก่อสรา้งสะพานเดนิขา้มล าทวน แหง่ที ่1 ยาว 240 เมตร จงัหวดัยโสธร 

1 แหง่ 20,000,000            บาท

(3) ก่อสรา้งสะพานเดนิขา้มล าทวน แหง่ที ่2 ยาว 360 เมตร จงัหวดัยโสธร 

1 แหง่ 30,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 192,749,000           บาท

(1) พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมชุมชนโบราณบา้นชีทวน อ าเภอเขื่องใน

 จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 22,749,000            บาท

(2) ปรบัปรุงภูมทิศันล์  าทวนฝัง่ซา้ย ต .ตาดทอง อ.เมอืง จ.ยโสธร  1 แหง่ 110,000,000           บาท

(3) พฒันาสวนเฉลมิพระเกียรต ิอ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

1 แหง่ 40,000,000            บาท

(4) ปรบัปรุงภูมทิศัน์/จดุชมววิแก่งต่างหล่าง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั

อ านาจเรญิ 1 แหง่ 20,000,000            บาท

กิจกรรม : ส่งเสรมินวตักรรมผลิตภณัฑช์ุมชนทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมสู่สากล 68,506,000            บาท

1. งบด าเนินงาน 66,671,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,671,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 1,152,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 26,800,000            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,750,000              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,600,000              บาท

(5) วสัดุส านกังาน 1,530,000              บาท

(6) วสัดุการเกษตร 32,839,000            บาท

2. งบลงทนุ 1,835,000              บาท



2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,835,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,835,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 385,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 385,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)

(1.1) เครื่องคดิเงนิ 1 เครื่อง 15,000                 บาท

(1.2) ตูโ้ชว ์10 ตู ้ 230,000                บาท

(1.3) ชุดโตะ๊ โซฟารบัแขก 5 ชุด 80,000                 บาท

(1.4) โตะ๊ เกา้อี้สนาม 10 ชุด 60,000                 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 100,000                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 100,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ตูแ้ช่เย็น 2 ตู ้ 60,000                 บาท

(1.2) ตูแ้ช่แขง็ 2 ตู ้ 40,000                 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,350,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,350,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)



กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการทอ่งเที่ยวเชิงสรา้งสรรคโ์ดยชุมชนมีส่วนรว่ม 21,200,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 21,200,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,200,000            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,792,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,072,000              บาท

(3) วสัดุส านกังาน 6,336,000              บาท

กิจกรรม : ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวกลุ่มจงัหวดั 19,592,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 19,592,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,592,000            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 19,592,000            บาท


