สรุปกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดมุกดำหำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย งวดที่ 1 และงวดที่ 2

ลำดับ

แผนงำน-ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

รวม

จัดสรรงบประมำณไตรมำสที่ 1

จังหวัดมุกดำหำร (22 โครงกำร เป็นเงิน 207,519,900 บำท)
ผลผลิต กำรพัฒนำด้ำนเกษตร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับมำตรฐำนกำรเกษตร
และกำรต่อยอดเพือ่ เพิม่ มูลค่ำ
1

งบดำเนินงำน/
รำยจ่ำยอื่น

หน่วย : บำท
หน่วยดำเนินกำร

จัดสรรงบประมำณ

งบลงทุน

ไตรมำสที่ 2

104,094,000

3,960,400

27,725,500

72,408,100

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรแปรรูปและเพิม่ มูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร

6,960,900

2,461,700

2,383,500

2,115,700

กิจกรรม กำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว

6,060,900

2,164,700

2,383,500

1,512,700 สนง.เกษตร จ.มห.

1. ตู้เย็น ขนาด 8 คิว อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

30,000

30,000

0

2. ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ตู้เย็น ขนาด 8 คิว อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร

25,500

25,500

0

30,000

30,000

0

4. ตู้เย็น ขนาด 8 คิว อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

30,000

30,000

0

5. ตู้เย็น ขนาด 8 คิว อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

30,000

30,000

0

6. ตู้เย็น ขนาด 8 คิว อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

30,000

30,000

0

7. ตู้เย็น ขนาด 8 คิว อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

30,000

30,000

0

8. ตู้เย็น ขนาด 8 คิว อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

30,000

30,000

0

9. ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
10. ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
11. ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
12. ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
13. ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
14. ตู้เขี่ยเชื้อ ขนาด 120.00 x 60.00 x 60.00 เซนติเมตร
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

25,500

25,500

0

25,500

25,500

0

25,500

25,500

0

25,500

25,500

0

25,500

25,500

0

25,500

25,500

0

15. ก่อสร้างโรงเรือนแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ตาบลนาสีนวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

399,000

399,000

0

16. ก่อสร้างโรงเรือนแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ตาบลชะโนดน้อย
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

399,000

399,000

0

17. ก่อสร้างโรงเรือนแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ตาบลนาสะเม็ง
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

399,000

399,000

0

18. ก่อสร้างโรงเรือนแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ตาบลป่งขาม
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

399,000

399,000

0

ลำดับ

แผนงำน-ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

รวม

จัดสรรงบประมำณไตรมำสที่ 1

จังหวัดมุกดำหำร (22 โครงกำร เป็นเงิน 207,519,900 บำท)

งบดำเนินงำน/
รำยจ่ำยอื่น

จัดสรรงบประมำณ

งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

ไตรมำสที่ 2

ผลผลิต กำรพั
นเกษตร
19. ก่ฒอนำด้
สร้าำงโรงเรื
อนแบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

399,000

กิจกรรม การจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมการผลิตถั่วลิสง
ครบวงจรเพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคคลำกร และผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรเกษตรของจังหวัดมุกดำหำร
กิจกรรม สร้างและพัฒนา Young Smart Farmer
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

900,000

297,000

1,141,400

375,700

276,000
378,000

91,000
124,700

185,000 สนง.เกษตร จ.มห.
253,300 สนง.เกษตร จ.มห.

กิจกรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

487,400

160,000

327,400 สนง.เกษตร จ.มห.

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์และประมง
จังหวัดมุกดำหำร

5,457,700

กิจกรรม เพิม่ ศักยภำพกำรผลิตแปลงใหญ่โคเนื้อคุณภำพ
หนองสูงตลอดห่วงโซ่กำรผลิต

4,415,800

2

3

4

5

399,000

1,123,000

603,000 วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
0

2,050,000

780,000

0

2,050,000

765,700

2,284,700
1,585,800 สนง.ปศุสัตว์ จ.มห.

1. เครื่องชั่งน้าหนักโคมีกรง เคลื่อนที่ได้ ตาบลคาอาฮวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

150,000

150,000

0

2. เครื่องสับย่อยหญ้า ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

900,000

900,000

0

3. ก่อสร้างอาคารวินิจฉัยโรคโคพร้อมครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1,000,000

1,000,000

0

กิจกรรม พิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรแปรรูปปลำนิล
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำและเพิม่ พืน้ ที่ชลประทำน เพือ่ ใช้
ในกำรเกษตรและอุปโภค-บริโภค

1,041,900
32,660,000

1. ก่อสร้างฝายบ้านโพธิ์เจริญ พร้อมอาคารประกอบตาบลชะ
โนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ขนาดความสูง 2.50
เมตร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร

10,000,000

2. ก่อสร้างฝายห้วยบางทรายพร้อมอาคารประกอบ ตาบล
บางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ขนาดความสูง 2.00 เมตร กว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00
เมตร

20,000,000

3. ก่อสร้างฝายน้าล้น ตามแบบ มข 2527 ห้วยกระเบียน
ตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาด
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00
เมตร

620,000

4. ก่อสร้างฝายน้าล้น แบบ มข 2527 บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15
ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สัน
ฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 18.00 เมตร

718,000

5. ก่อสร้างฝายน้าล้นลาห้วยคันแทพร้อมขุดลอกหน้าฝาย
ตามแบบ มข 2527 ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหาร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร
ความกว้างของฝาย 15.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

1,322,000

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพือ่ ยกมำตรฐำน
กำรเกษตร

57,874,000

343,000
0

10,718,000
10,000,000

698,900 สนง.ประมง จ.มห.
21,942,000
0 โครงกำรชลประทำน

20,000,000 โครงกำรชลประทำน

620,000 อ.นิคมคำสร้อย

718,000

0 อ.เมืองมุกดำหำร

1,322,000 อ.คำชะอี

0

12,574,000

45,300,000

ลำดับ

แผนงำน-ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

รวม

จัดสรรงบประมำณไตรมำสที่ 1

จังหวัดมุกดำหำร (22 โครงกำร เป็นเงิน 207,519,900 บำท)

งบดำเนินงำน/
รำยจ่ำยอื่น

จัดสรรงบประมำณ

งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

ไตรมำสที่ 2

ผลผลิต กำรพั
นเกษตร านนาสะเม็ง - บ้านนาม่วง อาเภอดอน
1. ปรัฒบนำด้
ปรุงำถนนสายบ้
ตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร ผิวจราจร
กว้าง 4.00-6.00 เมตร

18,000,000

18,000,000 แขวงทำงหลวงชนบท
มุกดำหำร

2. ปรับปรุงถนนบ้านโนนสังข์ศรี -บ้านเอี่ยนดง อาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 5.750 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร

27,300,000

27,300,000 แขวงทำงหลวงชนบท
มุกดำหำร

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3
(คุ้มนาติ้ว–บ้านป่าหวาย) ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางยาว 1.000 กิโลเมตร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ
0.35 เมตร

2,400,000

2,400,000

0 อ.เมืองมุกดำหำร

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่
ที่ 3 (สามแยก ทล.212 – คุ้มนาติ้ว) ตาบลโพนทราย อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางยาว 2.000
กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.35 เมตร

4,900,000

4,900,000

0 อ.เมืองมุกดำหำร

5. ปรับปรุงผิวทางจราจรแอลฟัลต์คอนกรีตผิวทาง บ้านบาง
ทรายใหญ่ หมู่ที่ 1,2,13 ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ยาว 1.974 กิโลเมตร หรือมีผิวทางรวมไม่น้อยกว่า
9,530 ตารางเมตร

3,489,000

3,489,000

0 อ.เมืองมุกดำหำร

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6
ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ระยะทาง 400.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร

785,000

785,000

0 อ.เมืองมุกดำหำร

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 26 (สาย
ทางเลียบคลองชลประทาน) บ้านน้าเที่ยง หมู่ที่ 10 ตาบลน้า
เที่ยง อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
430.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,000,000

1,000,000

0 อ.คำชะอี

ผลผลิต กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน

6

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิม่ ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน เพือ่ เชื่อมโยงอำเซียนสู่สำกล

38,788,600

2,072,200

32,600,000

4,116,400

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและเสริมสร้ำงศักยภำพ
บุคลำกรภำครัฐแรงงำน ผู้ประกอบกำร เพือ่ รองรับเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร

33,137,000

177,210

32,600,000

359,790

537,000

177,210

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน ผู้นาชุมชน เพื่อ
เป็นกลไกความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความเข้าใจรับพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7

กิจกรรม ปรับปรุงถนนสาย มห. 3022 แยก ทล.212 - บ้าน
โคกหินกอง อาเภอนิคมคาสร้อย, อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร

32,600,000

โครงกำรพัฒนำเพือ่ ยกระดับกำรผลิตสินค้ำและบริกำรให้
ได้มำตรฐำน

3,179,800

359,790 สนง.ประชำสัมพันธ์

32,600,000

1,894,990

0

0 แขวงทำงหลวงชนบท
มุกดำหำร

1,284,810

ลำดับ

แผนงำน-ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

รวม

จัดสรรงบประมำณไตรมำสที่ 1

จังหวัดมุกดำหำร (22 โครงกำร เป็นเงิน 207,519,900 บำท)
ผลผลิต กำรพั
ฒนำด้กำรยกระดั
ำนเกษตร บและพัฒนำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ผ้ำ
กิจกรรม
หมักโคลนหนองสูงแบบครบวงจรสู่สำกล
กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตสินค้าผ้าหมักโคลนหนองสูง (ส่งเสริมการ
ปลูกฝ้ายตะหลุงคุณภาพ)

8

11

682,000

65,716

344,400

65,716

ไตรมำสที่ 2
0

616,284 สนง.พำณิชย์/สนง.เกษตร
278,684 สนง.เกษตร จ.มห.

189,200

189,200 สนง.พำณิชย์ จ.มห.

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(จัดอบรมกระบวนการเพิ่มศักยภาพผ้าหมักโคลนด้วย
นวัตกรรมนาโน)

148,400

148,400 สนง.พำณิชย์ จ.มห.

กิจกรรม กำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำและบริกำรเด่น
จังหวัดมุกดำหำรสู่มำตรฐำนสำกล

2,497,800

1,829,274

กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงตลาด
(การจัดงานมหกรรม “รวมพลสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด
มุกดาหาร”จานวน 1 ครั้ง 5 วัน 100 คูหา )

1,500,000

1,500,000

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

611,200

201,696

409,504 สนง.อุตสำหกรรม จ.มห.

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ประเภทของฝากที่ระลึก
โครงกำรส่งเสริมกำรเปิดตลำด และพัฒนำควำมร่วมมือ
ทำงกำรค้ำ กำรลงทุน ทั้งในและต่ำงประเทศ

386,600

127,578

259,022 สนง.พัฒนำชุมชน จ.มห.

2,471,800

0

ผลผลิต กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตำมวิถี
ชีวิตลุ่มน้ำโขง

10

งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต (จัดฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตให้ได้มาตรฐาน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ
เชื่อมโยงอาเซียน

9

งบดำเนินงำน/
รำยจ่ำยอื่น

จัดสรรงบประมำณ

0

668,526
0 สนง.พำณิชย์ จ.มห.

0

2,471,800

2,471,800
2,471,800 สนง.พำณิชย์ จ.มห.

35,063,900

2,865,100

13,000,000

19,198,800

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ธรรมมะและ
วัฒนธรรมอย่ำงเป็นระบบ

6,443,100

364,200

0

6,078,900

กิจกรรม พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา
ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

5,916,000

กิจกรรม สืบสานความสัมพันธ์สองฝั่งโขง (อนุสรณ์สถานท่าน
หนูฮัก พูมสะหวัน)

527,100

364,200

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเข้ำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดำหำร

23,620,000

0

1. ปรับปรุงถนนทางเข้าและภายในอุทยานสมเด็จย่า อาเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.540 กิโลเมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร

10,620,000

2. ปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.192
กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 7.00 เมตร

13,000,000

โครงกำรพัฒนำกำรตลำด กิจกรรม และประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดมุกดำหำรสู่ควำมยั่งยืน
กิจกรรม จุดเทียนขึ้นภู (วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์) เชิด
ชูมุกดาหาร

3,029,500

1,516,000

200,000

102,000

5,916,000 อ.หว้ำนใหญ่

162,900 อ.หว้ำนใหญ่

13,000,000

10,620,000

10,620,000 แขวงทำงหลวงชนบท
มุกดำหำร
13,000,000

0

0 แขวงทำงหลวงชนบท
มุกดำหำร

1,513,500
98,000 สนง.วัฒนธรรม

ลำดับ

แผนงำน-ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

รวม

จัดสรรงบประมำณไตรมำสที่ 1

จังหวัดมุกดำหำร (22 โครงกำร เป็นเงิน 207,519,900 บำท)
ผลผลิต กำรพั
ฒนำด้พัฒ
ำนเกษตร
กิจกรรม
นาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารการตลาด
กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมวิ่งมุกดาหาร ฮาล์ฟมาราธอน
นานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ
ภูผาเทิบ
กิจกรรม ประเพณีแห่งดาวคริสต์มาสประจาปี 2562 สักการ
สถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน
12 โครงกำรยกระดับมำตรฐำนบุคลำกร สินค้ำและกำร
บริกำรทำงกำรท่องเที่ยวจังหวัดมุกดำหำรสู่ควำมยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) และทั่วไป (ภาษาไทย)
กิจกรรมหลักที่ 2 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3
ประเทศ (ลาว เวียดนาม ไทย)

16

465,500 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ

600,000

300,000

300,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ

300,000

150,000

150,000 อุทยำนแห่งชำติภูผำเทิบ

1,000,000

500,000

500,000 อ.หว้ำนใหญ่

1,971,300

984,900

1,471,500

735,000

736,500 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ

499,800

249,900

249,900 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ

11,023,400

6,956,800

609,000

3,457,600

2,078,400

1,247,000

0

831,400

2,078,400

1,247,000

โครงกำรเพิม่ ศักยภำพระบบบริกำรสำธำรณพืน้ ฐำนเพือ่
กำรเข้ำถึงของประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยโดยถ้วนหน้ำ
แบบไร้รอยต่อ

336,000

209,800

กิจกรรม เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้แก่แรงงานนอกระบบ

336,000

209,800

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพิม่ กำร
เข้ำถึงและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

609,000

0

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน)
บ้านโพธิ์ไทร

609,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

0

986,400

831,400 วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
0

126,200

126,200 สนง.จัดหำงำนจังหวัด

609,000

0

609,000

0 อ.นิคมคำสร้อย

8,000,000

5,500,000

12,109,400

1,377,500

8,901,000

1,830,900

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ป้องกันและฟืน้ ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม การอนุรกั ษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้า
เหนืออ่างเก็บน้าห้วยแคน - ห้วยไร่ - ห้วยขาหน้า อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดมุกดาหาร

1,728,400

742,500

0

985,900

906,800

389,500

517,300 โครงกำรพัฒนำและฟืน้ ฟู
ป่ำต้นน้ำเหนืออ่ำงเก็บน้ำ
ห้วยแคน - ห้วยไร่ - ห้วย
ขำหน้ำ อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ จังหวัด
มุกดำหำร

กิจกรรม เยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารอบแนว
เขตพื้นที่ป่าอนุรกั ษ์

821,600

353,000

468,600 สนง.ทสจ.มห

ผลผลิต กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ่ เป็นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

17

ไตรมำสที่ 2

464,000

กิจกรรม วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า

15

งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

929,500

ผลผลิต กำรพัฒนำด้ำนสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่
อย่ำงยั่งยืน
13 โครงกำรเพิม่ ศักยภำพคนมุกดำหำรให้ก้ำวทันยุคไทยแลนด์
4.0

14

งบดำเนินงำน/
รำยจ่ำยอื่น

จัดสรรงบประมำณ

2,500,000 สนจ.มห.

ลำดับ

แผนงำน-ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

รวม

จัดสรรงบประมำณไตรมำสที่ 1

จังหวัดมุกดำหำร (22 โครงกำร เป็นเงิน 207,519,900 บำท)
ผลผลิ
ฒนำด้งำเสริ
นเกษตร
18 ต กำรพั
โครงกำรส่
มกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ต้นทาง
19 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ

กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับ
ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริมศักยภาพระบบประปา
บาดาลให้ชุมชน

งบดำเนินงำน/
รำยจ่ำยอื่น

จัดสรรงบประมำณ

งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

ไตรมำสที่ 2

931,800
931,800

400,000
400,000

0

9,449,200

235,000

8,901,000

548,200

235,000

531,800
531,800 สนง.ทสจ.มห
313,200

313,200 สนง.ปภ.จ.มุกดำหำร

8,901,000

8,901,000

1. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

2. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

414,000

414,000

3. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

621,000

621,000

4. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร

621,000

621,000

5. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลดงมอน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร

621,000

621,000

6. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลน้าเที่ยง อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร

414,000

414,000

7. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลบ้านซ่ง อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร

414,000

414,000

8. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลหนองเอี่ยน อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

9. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร

414,000

414,000

10. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

11. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

12. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร

414,000

414,000

13. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

14. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลหนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

สนง.ทสจ.มห

ลำดับ

แผนงำน-ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

รวม

จัดสรรงบประมำณไตรมำสที่ 1

จังหวัดมุกดำหำร (22 โครงกำร เป็นเงิน 207,519,900 บำท)

งบดำเนินงำน/
รำยจ่ำยอื่น

จัดสรรงบประมำณ

งบลงทุน

ไตรมำสที่ 2

ผลผลิต กำรพั
ำนเกษตร
15. ขุฒดนำด้
เจาะบ่
อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

16. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

414,000

414,000

17. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

18. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลโชคชัย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

19. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

20. ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้า พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร

414,000

414,000

ผลผลิต กำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชำยแดน
20

21

22

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบบูรณำกำร
จังหวัดมุกดำหำร
กิจกรรม การเสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของประชำชน
ในพืน้ ที่ชำยแดน
กิจกรรม ฝึกอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเสริมสร้าง
ความมั่นคงชายแดนอย่างยั่งยืน
โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับประเทศเพือ่ นบ้ำนเพือ่
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงชำยแดนจังหวัดมุกดำหำร
กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัด
มุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต
รวมทั้งสิ้น 22 โครงกำร

6,440,600

2,563,600

0

3,877,000

4,397,600

1,850,600

0

2,547,000

4,397,600

1,850,600

1,426,000

713,000

1,426,000

713,000

617,000

0

2,547,000 สนง.สำธำรณสุขจังหวัด
0

713,000
ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
มุกดำหำร

0

617,000

617,000
207,519,900

หน่วยดำเนินกำร

สนจ.มห.
19,795,600

82,835,500

104,888,800

