หน ้า 1

งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุม่ จังหวัด)
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลาง (กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

ที่

กิจกรรมหลัก/รายการ

จังหวัดกาฬสินธุ ์
งบกลุม่ จังหวัด
งบกระทรวง/กรม
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิม่ มูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพสูงครบวงจร
งบกลุม่ จังหวัด
งบกระทรวง/กรม
1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP/อินทรียแ์ บบนาแปลงใหญ่
(1) เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่
1.งบดําเนิ นงาน
2.ครุภณั ฑ์การเกษตร
1) รถแทรกเตอร์ ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า 18 คัน
2) รถดํานาแบบนัง่ ขับ 8 แถว (ขนาด 21 แรงม้า) 18 คัน
3) เครื่องดํานา ขนาด 6 แถว 18 คัน
4) ถาดเพาะกล้า
5) เครื่องโรยกล้า 18 เครื่อง
6) เครื่องซีลสูุญญากาศ 9 เครื่อง
7) ผาลไถกลบตอซังและฟางข้าว 4 ชุด
8) ผาลพรวน 22 จาน 4 ชุด
9) เครื่องปลูกข้าวแบบหยอดเมล็ด 4 เครื่อง
10) เครื่องปลูกข้าวแบบนาดํา 2 เครื่อง
11) เครื่องเพาะกล้า 4 เครื่อง
12) เครื่องปิ ดผนึกถุงแบบสูุญญากาศ 2 เครื่อง
13) เครื่องหยอดเมล็ดถัว่ 2 เครื่อง
14) เครื่องอัดฟางติดรถไถ 45 แรงม้า 4 เครื่อง
15) รถไถ ขนาด 90 แรงม้าขึ้นไป 2 คัน
16) รถเกี่ยวข้าวขนาดอุม้ 2 ตัน 2 คัน
17) รถเกี่ยวข้าวนวดข้าว ขนาด 69 แรงม้า 9 คัน
1.2 กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม/โลจิสติส ์ เพือ่ สนับสนุ นภาคการเกษตร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) งานปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงจุดเสีย่ ง) ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแ่ ยกยางตลาด - ร่องคํา ที่
กม.9+625 จังกาฬสินธุ ์ 1 สายทาง

งบประมาณรวม

หน่ วยดําเนิ นการ

898,730,600
898,730,600
594,297,900
594,297,900
72,297,900
72,297,900 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ ์
19,497,900
52,800,000
11,160,000
12,762,000
3,060,000
3,150,000
108,000
720,000
280,000
560,000
260,000
1,440,000
480,000
300,000
400,000
1,520,000
3,400,000
2,400,000
10,800,000 สนง.เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ์
275,000,000
275,000,000
275,000,000
50,000,000 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์

(2) เพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ ์ - ลําชี ระหว่าง กม.17+500 - กม.
20+000 1 สายทาง

50,000,000 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์

(3) เพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแ่ ยกยางตลาด - ร่องคํา ระหว่าง กม.
25+265 - กม.27+765 1 สายทาง

50,000,000 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์

หน ้า 2

ที่

กิจกรรมหลัก/รายการ

งบประมาณรวม

หน่ วยดําเนิ นการ

(4) เพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ ์ - ลําชี ระหว่าง กม.21+160 - กม.
23+660 1 สายทาง

50,000,000 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์

(5) เพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแ่ ยกยางตลาด - ร่องคํา ระหว่าง กม.
28+600 - กม.31+700 1 สายทาง

50,000,000 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์

(6) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอนห้วยปลาหลด - สีแ่ ยกยางตลาด
ระหว่าง กม.24+950-กม. 25+600 ระยะทางงาน 0.650 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,000,000 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์

1.3 กิจกรรม : พัฒนาแหล่งนํ้ า/ระบบกระจายนํ้ าเพือ่ สนับสนุ นภาคการเกษตร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) สถานีสูบนํา้ พร้อมด้วยระบบส่งนํา้ บ้านหนองอีเฒ่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

247,000,000
247,000,000
247,000,000
40,000,000 ชป.กาฬสินธุ ์

(2) ก่อสร้างฝายห้วยสังกะ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

50,000,000 โครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 6

(3) ก่อสร้างฝายห้วยทอด (ตอนล่าง) จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

45,000,000 โครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 6

(4) ก่อสร้างฝายลําห้วยค้อ (ตอนล่าง) จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

30,000,000 โครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 6

(5) ก่อสร้างฝายห้วยยาง (ตอนกลาง) จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

35,000,000 โครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 6

(6) อาคารบังคับนํา้ บ้านดงกล้วย 2 แห่ง อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ์ 2 แห่ง
(7) ปรับปรุงทางเข้าหัวงานอุโมงผันนํา้ ลําพะยังภูมพิ ฒั น์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(8) ระบบส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้ ห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

25,000,000 ชป.กาฬสินธุ ์
12,000,000 ชป.กาฬสินธุ ์
10,000,000 ชป.กาฬสินธุ ์

2 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัดครบวงจร
งบกลุม่ จังหวัด
งบกระทรวง
2.1 กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(1) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ตามโครงการถนนคนเดิน จังหวัดกาฬสินธุ ์ (ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง)

104,391,900
104,391,900
0
27,542,000
3,086,000 ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

(2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วและศูนย์จาํ หน่ายสินค้าของดีเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ (ค่าทีด่ นิ
และสิง่ ก่อสร้าง)

3,833,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์

(3) ก่อสร้างจุดชมวิว สะพานเทพสุดา และจุดพักรถบริเวณเชิงสะพาน จังหวัดกาฬสินธุ ์ (ค่าทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้าง)

9,950,000 ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

(4) ก่อสร้างทีพ่ กั ริมทางและศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วสวนไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ (ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง)

10,673,000 ทีท่ าํ การปกครอง
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

2.2 กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม/โลจิสติกส์เพือ่ สนับสนุ นภาคการท่องเที่ยวและบริการ
(1) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขือ่ นลําปาว - หนอง
ผ้าอ้อม ระหว่าง กม.620+290 - กม.620+740 และ ในทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขือ่ นลําปาว
ระหว่าง D168 กม. 0+000 - กม 2+200 จังหวัดกาฬสินธุ ์ ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร

50,000,000
50,000,000

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์

2.3 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร/ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
(งบดําเนินงาน)

26,849,900
5,349,900

สํานักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ์

15,000,000

สํานักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ์

5,000,000

สํานักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ์

(2) พัฒนาบุคลากรทางการท่องเทีย่ วเพือ่ กระจายรายได้สู่ชมุ ชน
(งบดําเนินงาน)
(3) อํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ วและสถานทีท่ ่องเทีย่ ว “Amazing Thai
Host” (งบดําเนินงาน)

หน ้า 3

ที่

กิจกรรมหลัก/รายการ
(4) ฟื้ นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ กลุม่ ร้อยแก่นสารสินธุเ์ พือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน (งบดําเนินงาน)

งบประมาณรวม
1,500,000

หน่ วยดําเนิ นการ
สํานักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ์

3 โครงการยกระดับผ้าไหมกลุม่ จังหวัดสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค

66,282,600

งบกลุม่ จังหวัด
งบกระทรวง/กรม
3.1 กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเส้นไหมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
1. งบดําเนิ นงาน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึ กอบรม)
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าจ้างเหมาพาหนะ
(6) ค่าวัสดุอบรม
2) กิจกรรมจัดหาระบบนํ้ าและระบบไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์เพือ่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2.งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) ระบบนํา้ และพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จํานวนว 60 แห่ง
3) กิจกรรมสนับสนุ นปัจจัยการผลิตแก่กลุม่ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุม่ OTOP
2.งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) เครื่องพวงสาวไหม
(2) เครื่องตีเกลียว 3 แกน มีมอเตอร์
(3) เครื่องแหล่งทําใจไหมมาตรฐานพร้อมวัดรอบ
(4) หัวเตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์
(5) ถังแก๊สพร้อมนํา้ ยาแก๊ส
(6) จักรอุตสาหกรรมเย็บตรงเข็มเดียว มอเตอร 1/2 แรงม้า 1 ตัว
(7) จักรโพล้งอุตสาหกรรม 1 ตัว
3.2 กิจกรรม : พัฒนาหมู่บา้ นวัฒนธรรมไหม
1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผูไ้ ท
1.งบดําเนิ นงาน
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2.งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างบ้านผูไ้ ทย 1 แห่ง
2) กิจกรรมหมู่บา้ นหม่อนไหม OTOP
1.งบดําเนิ นงาน
(1) ค่าฝึ กอบรมสัมมนาประชาชนทัวไป
่
(2) ค่าวัสดุอบรม
2.งบลงทุน
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เลี้ยงหม่อนไหมวัยอ่อน 1 แห่ง
(2) สร้างโรงเลี้ยงไหมแบบสําเร็จ 1 แห่ง

66,282,600
0
40,518,100
3,594,100 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์
57,800
40,500
1,584,500
180,000
1,731,300
34,424,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์

34,424,000
2,500,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์

390,000
450,000
270,000
120,000
270,000
600,000
400,000
10,764,500
7,779,500 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์
2,755,500

5,024,000
2,985,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์
84,400
2,401,600
362,000
137,000

หน ้า 4

ที่

กิจกรรมหลัก/รายการ

3.3 กิจกรรม : ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม
1) กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. งบดําเนิ นงาน
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าเช่าทีฝ่ ึ กอบรม
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึ กอบรม)
(3) ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ 100 ผลิตภัณฑ์
2) กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
1. งบดําเนิ นงาน
(1) ค่าจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งพิพธิ ภัณฑ์ 330 ตารางเมตร
(2) ค่าฝึ กอบรมสัมมนาประชาชนทัวไป
่
3.4 กิจกรรม : จัดแสดงและจําหน่ ายผ้าไหม
1) กิจกรรมการพัฒนารูปแบบและการจัดแสดงผ้าไหมแพรวา
1.งบดําเนิ นงาน
(1) จ้างเหมาพัฒนารูปแบบและการจัดแสดงผ้าไหมแพรวา
4 โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย
งบกลุม่ จังหวัด
งบกระทรวง/กรม
4.1 กิจกรรม : การพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบเกษตรปลอดภัย
1) กิจกรรมดงกล้วยพัฒนาสูก่ ารเกษตรแบบประณี ต
1. งบดําเนิ นงาน
(1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2. งบลงทุน
2.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) เครื่องซีลสูุญญากาศ 1 เครื่อง
2.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) โรงเรือนผักกางมุง้ ขนาด 4*8 เมตร 90 หลัง
(2) สร้างอาคารบังคับนํา้ ลําห้วยตาดไซ ตําบลนาจําปา อําเภอดอนจาน 1 แห่ง
(3) โรงต้นแบบปุ๋ยอินทรียแ์ บบเติมอากาศขนาดเล็ก 1 หลัง (ขนาด 3*4 เมตร)
2) กิจกรรมพัฒนาหนองเลิงเปื อยเพือ่ เป็ นพื้นที่เกษตรปลอดภัย
1. งบดําเนิ นงาน
(1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2. งบลงทุน
2.1 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) เครื่องซีลสูุญญากาศ 3 เครื่อง
(2) เครื่องสีขา้ วกล้องและข้าวขาว 2 เครื่อง
2.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) งานสะพานแก้มลิงหนองเลิงเปื อย 1 แห่ง
(2) โครงการปรับปรุงปลายคลอง 13R-LMC กม.2+395-3+100 1 แห่ง
(3) โรงเรือนผักกางมุง้ ขนาด 4*8 เมตร 100 หลัง
(4) โรงต้นแบบปุ๋ยอินทรียแ์ บบเติมอากาศขนาดเล็ก 1 หลัง (ขนาด 3*4 เมตร)
4.2 กิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร

งบประมาณรวม

หน่ วยดําเนิ นการ

5,000,000
2,500,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์
33,600
26,400
2,440,000
2,500,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์
2,440,000
60,000
10,000,000
10,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ ์
10,000,000
120,362,000
120,362,000
58,315,400 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ ์
20,333,100
2,540,100
2,540,100
17,793,000
65,000
65,000
17,728,000
2,700,000
15,000,000
28,000
37,982,300
6,659,300
6,659,300
31,323,000
295,000
195,000
100,000
31,028,000
25,000,000
3,000,000
3,000,000
28,000
30,000,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์

หน ้า 5

ที่

กิจกรรมหลัก/รายการ

1) สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปราชญ์กาฬสินธุด์ า้ นอาหารปลอดภัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุสนามและการฝึ ก
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) เครื่องอัดฟาง หญ้า ใบอ้อย ให้เป็ นก้อนสําหรับทําอาหารสัตว์ และปุ๋ย 10 เครื่อง
(2) แม่พนั ธุโ์ ค พันธุพ์ ้นื บ้าน 10 ตัว
(3) แม่พนั ธุก์ ระบือ พันธุพ์ ้นื บ้าน 7 ตัว
(4) เครื่องสีขา้ วกล้อง ขนาดครอบครัว 10 เครื่อง
(5) รถแทรกเตอร์ไถนา พร้อมอุปกรณ์พว่ งเสริม 5 คัน
(6) รถเกี่ยวข้าว 3 คัน
4.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งนํ้ า/ระบบกระจายนํ้ าเพือ่ สนับสนุ นภาคการเกษตร
1) พัฒนาระบบกระจายนํ้ าในแปลงเกษตรกรรม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) เครื่องซีลสูุญญากาศ 1 เครื่อง
2.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างคูส่งนํา้ ดาดคอนกรีต พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง
(2) โรงเรือนผักกางมุง้ 100 หลัง
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบกลุม่ จังหวัด
งบกระทรวง/กรม
5.1 กิจกรรม : การเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ ์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึ กอบรม)
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าวัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุการเกษตร
(6) วัสดุสนามและการฝึ ก

งบประมาณรวม

หน่ วยดําเนิ นการ

30,000,000
19,420,000
19,420,000
18,520,000
330,000
64,000
400,000
106,000
10,580,000
10,580,000
490,000
380,000
490,000
320,000
4,250,000
4,650,000
32,046,600
32,046,600 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ ์
3,966,600
3,966,600
28,080,000
80,000
80,000
28,000,000
25,000,000
3,000,000
13,396,200
13,396,200
13,396,200 สนง.เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ์
13,396,200
13,396,200
169,200
391,600
3,366,900
95,000
8,293,500
1,080,000

