เกษตรแปลงใหญ่ ปี 2559-2560
แปลงใหญ่ปี 2559 : 600 แปลง

แปลงใหญ่ปี 2560

ปีงบประมาณ 2559 สชป.6 มีพนื้ ทีแ่ ปลงใหญ่ทงั้ สิน้ 64 แปลง
แปลงต้นแบบ = 5 แปลง งบประมาณ 88.386 ล้านบาท
ขอนแก่น อ.ซาสูง : ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้า 7R-LMC วงเงิน 0.340 ล้านบาท (พรบ.60)
ขอนแก่น อ.ซาสูง : ก่อสร้างระบบกระจายน้าในเขตพื้นที่ชลประทานคลอง 7R-LMC วงเงิน 7.560 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด 60
กาฬสินธุ์ อ.เขาวง : ก่อสร้างอาคารบังคับน้าห้วยส้มป่อย วงเงิน 20.90 ล้านบาท ปรับแผนครั้งที่ 3 (พรบ.60)

ขอนแก่น : 80 แปลง พืน้ ที่ 79,220 ไร่ เกษตรกร 9,714ราย
: แปลงเตรียมความพร้อม 68 แปลง พืน้ ที่ 39,046ไร่ เกษตรกร 3,390 ราย
กาฬสินธุ์ : 55 แปลง พืน้ ที่ 34,078ไร่ เกษตรกร 2,950 ราย
: แปลงเตรียมความพร้อม 19 แปลง พืน้ ที่ 8,642ไร่ เกษตรกร 727 ราย

ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย : แก้มลิงหนองฮาดพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน 2.886 ล้านบาท แผนงานเร่งด่วน ปี 59
มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย : ก่อสร้างฝายห้วยวังทองพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน 9.20 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด 60
ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ : สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าฯ บ้านนาโจด วงเงิน 47.50 ล้านบาท ปรับแผนครั้งที่ 3 (พรบ.60)

ชัยภูมิ : 56 แปลง พืน้ ที่ 42,817.50ไร่ เกษตรกร 3,664 ราย
: แปลงเตรียมความพร้อม 6 แปลง พืน้ ที่ 4,407ไร่ เกษตรกร 777 ราย

แปลงทัว่ ไป = 59 แปลง งบประมาณ 104.5525 ล้านบาท
ขอนแก่น : 16 แปลง

พรบ.เงินกู้ 58 = 1 แปลง (24.601 ล้านบาท)
พรบ.59 = 1 แปลง (0.105 ล้านบาท)

พืน้ ที่รวม 40,470 ไร่ เกษตรกร 3,610ราย

พรบ.60 = 2 แปลง ( 3.02 ล้านบาท)

(35.265 ล้านบาท)

กลุ่มจังหวัด = 1 แปลง (32.140 ล้านบาท)

ร้อยเอ็ด : 50 แปลง พืน้ ที่ 58,647.75 ไร่ เกษตรกร 4,052 ราย
: แปลงเตรียมความพร้อม 15 แปลง พืน้ ที่ 9,585ไร่ เกษตรกร 695ราย
มหาสารคม : 120 แปลง พืน้ ที่ 79,928ไร่ เกษตรกร 7,708 ราย

** สถานีสูบน้าบ้านห้วยอึง่ ถูกตัดจาก สงป.

กาฬสินธุ์ : 11 แปลง
พืน้ ที่รวม 22,827 ไร่ เกษตรกร 2,098 ราย
(34.7815 ล้านบาท)

พรบ.59 = 2 แปลง (4.7815 ล้านบาท)
พรบ.60 = 1 แปลง ( 30.00 ล้านบาท)

ชัยภูมิ : 15 แปลง
พืน้ ที่รวม 37,282 ไร่ เกษตรกร 2,921 ราย
(34.506 ล้านบาท)

พรบ.60 = 1 แปลง (6.506 ล้านบาท)
กลุ่มจังหวัด = 4 แปลง (28.00 ล้านบาท)

พรบ.เงินกู้ 58 = 1 แปลง (24.601 ล้านบาท)
พรบ.59 รวม = 3 แปลง ( 4.8865 ล้านบาท)
พรบ.60 รวม = 4 แปลง ( 39.500 ล้านบาท)
กลุ่มจังหวัด รวม = 5 แปลง ( 60.10 ล้านบาท)
เฉพาะที่ได้รบั การสนับสนุนเงินงบประมาณ
รวมที่ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ 12 แปลง
วงเงินงบประมาณ 97.0135 ล้านบาท
พืน้ ที่ รวม 18,150 ไร่ เกษตรกร 1,626 ราย

97.0135

** สถานีสูบน้าบ้านห้วยอึง่ ถูกตัดจาก สงป.

ร้อยเอ็ด : 17 แปลง
พืน้ ที่รวม 49,323 ไร่ เกษตรกร 3,682 ราย
มหาสารคาม : 11 แปลง
พืน้ ที่รวม 28,000 ไร่ เกษตรกร 1,950 ราย

***กรณี โครงการทีม่ ีความพร้อม/ทีต่ ัดงบประมาณกลุ่มจังหวัดปี 2560

1626
18150

