
แบบ กจ.๒-1

ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)

1 2 ส่งเสริมด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
เชิงรุก

1) จ านวนนักท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัดสนุกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
 2) จ านวนรายได้จากการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุกเพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 5

ส ำนักงำนกำร
ท่องเท่ียวและ
กีฬำจังหวัด
นครพนม

           155,928,600.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
เสริมทางจักรยาน บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 5 
ต าบลอาจสามารถอ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ความยาว 164 เมตร

             25,260,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ภูพาน 
หนองหาร สวนสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ (สวนแม่ สวนลูก)

             28,536,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต บ้านเป้า หมู่ 3, 5 ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

               8,110,000.00

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ของกลุ่มจังหวัด
ส่วนท่ี 1 งบประมำณเพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดท่ีเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพท่ีเป็นควำมต้องกำรรำยพ้ืนท่ี 

หรือแก้ไขปัญหำท่ีเป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด
๑.๑  โครงกำรท่ี 1 โครงกำรยกระดับและพัฒนำ
สำมเหล่ียมกำรท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุกเช่ือมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้ำน

ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๑ กำรท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชำติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

    ๑.๑.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ยกระดับและพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุก



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 4) ซ่อมสร้างถนน สายแยก 
ทล.238 - โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย - 
บ้านหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

             25,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 5) ซ่อมสร้างถนน สายบ้าน
ดอนแดง - บ้านโพนสว่าง ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

             15,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 6) ซ่อมสร้างถนน สาย นพ. 
3023 แยก ทล.212 - ท่าเทียบเรือ  
อ าเภอ ท่าอุเทน,บ้านแพง จังหวัดนครพนม 
จ านวน 1 แห่ง

             20,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 7)  ซ่อมสร้างถนน สายแยก 
ทล.212- นพ. 3015  อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม จ านวน 1 แห่ง

             15,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
การกีฬากลุ่มจังหวัดสนุก (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) เช่ือมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

               6,722,600.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ยกระดับงานเทศกาล 
ประเพณี ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

               1,136,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดท าปฏิทินกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

                  300,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3) ต่อยอดและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่ือมโยงวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง

                  289,800.00

กิจกรรมย่อยท่ี 4) จัดกิจกรรมท่องเท่ียว 
ผู้ประกอบการการท่องเท่ียว ผู้ส่ือข่าว และ
นักท่องเท่ียว เท่ียวเส้นทางชุมชนท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

                  274,200.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  กิจกรรมการท่องเท่ียว
หนองหานเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดสนุก แสงส่ีแสง
 ตลาดน้ า จัดการการท่องเท่ียวทางน้ า 
การประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียว

               5,000,000.00

   ๑.๑.๒ กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ส่งเสริมกิจกรรมกำร
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดสนุก

   ๑.๑.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 กำรตลำดเชิงรุกเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์เช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวกลุ่มสนุก

   ๑.๑.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวชุมชน
เชิงวัฒนธรรม “วิถีอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง” สู่ควำมย่ังยืน



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 2) งานมหกรรมท่องเท่ียววิถี
ชนเผ่างานศิลป์ถ่ินสนุกวัฒนธรรมชนเผ่า
เช่ือมโยง กับประเทศเพ่ือนบ้าน นอกกลุ่ม
จังหวัด จ านวน 4 วัน 4 คืน ณ จังหวัด
นครพนม

               2,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3)  กิจกรรม Road Show 
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวกลุ่มสนุกภายในประเทศ "ดินแดน 
ถ่ินศรัทธา"  ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ กทม.

               3,300,000.00

ส ำนักงำนกำร
ท่องเท่ียวและ
กีฬำจังหวัด
สกลนคร

           517,279,900.00

2 5 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1.พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้งลดลง 
600 ไร่/ปี
2.มีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
3,600 ไร่/ปี
3.มีปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน
2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี

โครงกำร
ชลประทำน
สกลนคร

           138,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าบ้านท่าควาย ระยะ 2 
ต.ท่าก้อน อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร

20,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ปรับปรุงแก้มลิงและ
อาคารประกอบหนองเลิงเต่า ต.นาคู อ.นาแก 
จ.นครพนม

6,000,000

๑.1  โครงกำรท่ี 1 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรและผลผลิตภำคกำรเกษตร

   ๑.1.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1.1 สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพร้อม
ระบบส่งน้ ำบ้ำนท่ำควำย ระยะ 2 ต.ท่ำก้อน 
อ.อำกำศอ ำนวย จ.สกลนคร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๒ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรผลิต
 กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรเกษตร และอำหำรปลอดภัย

๒. โครงกำรของกระทรวง กรม
    ๒.๑ โครงกำรของกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ
           ๒.๑.๑ โครงกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงจังหวัดเป็น
เมืองน่ำอยู่

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด

   ๑.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ปรับปรุงแก้มลิงและอำคำร
ประกอบหนองเลิงเต่ำ ต.นำคู อ.นำแก จ.นครพนม



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าบ้านเชิงชุม-สายร่องข่า 
ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

42,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
พร้อมระบบน้ าบ้านดอนหลวง 2 ต.ดอนเตย 
อ.นาทม จ.นครพนม

40,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ฝายบ้านกุดฮู ต.โพธิไพศาล
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

30,000,000

3 2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1. แปลงข้าวหอมมะลิได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตตามระบบ
มาตรฐานอินทรีย์ 
จ านวน 2,000 แปลง
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้การผลิตข้าวตามระบบ
มาตรฐานอินทรีย์ 
จ านวน 2,000 ราย

ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัด

สกลนคร

             12,383,100.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์

                 7,636,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การฝึกอบรมและถ่ายทอด
ความรู้การผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน
อินทรีย์งบประมาณรวม 2,367,100 บาท 

                 2,367,100.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การตรวจรับรองมาตรฐาน
ข้าวตามระบบมาตรฐานอินทรีย์

                 2,380,000.00

4 2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1. มีการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าจืด
ปลอดภัยเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 5
2. มูลค่าการจัดจ าหน่าย
ผลผลิตจากปลาน้ าจืดเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5

ส ำนักงำน
ประมงจังหวัด

สกลนคร

               6,792,500.00

    ๑.2.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2.2 กำรฝึกอบรมและถ่ำยทอด
ควำมรู้กำรผลิตข้ำวตำมระบบมำตรฐำนอินทรีย์
งบประมำณรวม 2,367,100 บำท จ ำนวน 20 กลุ่มๆละ

   ๑.2.๑ กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ฝำยบ้ำนกุดฮู ต.โพธิไพศำล
อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร

   ๑.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
พร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนเชิงชุม-สำยร่องข่ำ ต.เชิงชุม 
อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร

   ๑.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
พร้อมระบบน้ ำบ้ำนดอนหลวง 2 ต.ดอนเตย อ.นำทม 
จ.นครพนม

   ๑.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 กำรตรวจรับรองมำตรฐำน
ข้ำวตำมระบบมำตรฐำนอินทรีย์

๑.2  โครงกำรท่ี 2 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
และพัฒนำข้ำวหอมมะลิตำมมำตรฐำนอินทรีย์

    ๑.2.๑ กิจกรรมหลักท่ี 2.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
และพัฒนำข้ำวหอมมะลิตำมมำตรฐำนอินทรีย์

๑.3  โครงกำรท่ี 3 โครงกำส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ประมงน้ ำจืดเชิงพำณิชย์ เพ่ือยกระดับมำตรฐำนปลำน้ ำโขง
 กลุ่มจังหวัดสนุกสู่มำตรฐำนปลำน้ ำโขงปลอดภัย



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
เชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ า 
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ า 
พร้อมท้ังการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพ่ือสร้าง
อาหารธรรมชาติในบ่อเล้ียง และเทคโนโลยี
การใช้ปูนส่ังตัด เพ่ือยกระดับค่าความเป็นด่าง
ของน้ าในพ้ืนท่ีอีสานตอนบน) 500 ราย

                    754,500.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส่งเสริมและสนับสนุน
วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าหายาก 500 ราย

                 1,300,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการอาหารและวัตถุดิบ
อาหารสัตว์น้ า500 ตัวอย่าง และจัดท าsmart
 farm 3 ฟาร์มตัวอย่าง

                 1,450,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 4) กิจกรรมการตรวจติดตาม
การผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ าใช้เอง 90 
ฟาร์มตัวอย่าง ปีละ 2 คร้ัง

                    488,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมเพาะขยายพันธ์ุ
ปลาน้ าโขงเพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการและผลิตเพ่ือปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ (2,000,000 ตัว)

2,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์

500,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมค่ายยุวประมง 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าจืดเชิงพาณิชย์แบบย่ังยืน ( จัดค่าย 3 
รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)

300,000.00                    

10 2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนใน
ชุมชน จังหวัดละ 10 ผลิตภัณฑ์
 2. จ านวนเกษตรกรท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน จังหวัดละ 25 ราย/ปี

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดสกลนคร

             10,500,000.00

   ๑.3.๑ กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ส่งเสริมกำรผลิตอำหำรปลำ
ลดต้นทุนเชิงพำณิชย์สู่มำตรฐำนสัตว์น้ ำจืดปลอดภัย

   ๑.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ส่งเสริมกำรผลิตพันธ์ุสัตว์
น้ ำจืดปลอดภัยเชิงพำณิชย์

   ๑.3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3.3 ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำ
ปลำน้ ำโขงแปรรูป สู่อุตสำหกรรมอำหำรปลอดภัยท่ีมี
มำตรฐำน

   ๑.3.4 กิจกรรมหลักท่ี 3.4 กิจกรรมค่ำยยุวประมง 
เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเชิง
พำณิชย์แบบย่ังยืน

๑.4  โครงกำรท่ี 4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เพ่ือสร้ำงครัว
อำหำรปลอดภัยได้มำตรฐำน



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาและต่อยอด
ระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ด้านสุขภาพ 
ส่ิงแวดล้อมและการเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

                 1,600,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การส่งเสริมยกระดับ
เกษตรกรแปลงต้นแบบให้ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรียและออแกนิค ด้านสมุนไพร เพ่ือการ
จัดการและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในต้น
ทางการผลิต

                 3,808,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของ
ผู้ประกอบการ การสร้างแบรนด์และและการ
ส่งเสริมตลาดสมุนไพร แบบ Digital 
Marketing

                 5,092,000.00

11 3 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1. จ ำนวนผลผลิตต่อไร่ของ
เกษตรกรเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำร
ใช้นวัตกรรมทำงกำรเกษตร 
ร้อยละ 10
2. มูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดสกลนคร

                 3,750,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

                 1,500,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนากระบวนการท า
นาด้วยนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว และ
การตรวจสุขภาวะของเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพหลักท านา

                 2,250,000.00

   1.4.1 กิจกรรมหลักท่ี 4.1 กำรพัฒนำและต่อยอด
ระบบฐำนข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ด้ำนสุขภำพ ส่ิงแวดล้อมและ
กำรเกษตรปลอดภัยได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือเช่ือมโยงระบบฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

   1.4.2 กิจกรรมหลักท่ี 4.2 กำรส่งเสริมยกระดับ
เกษตรกรแปลงต้นแบบให้ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรียและ
ออแกนิค ด้ำนสมุนไพร เพ่ือกำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
วัตถุดิบในต้นทำงกำรผลิต

   1.4.3 กิจกรรมหลักท่ี 4.3 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่ำและส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เด่นของผู้ประกอบกำร 
กำรสร้ำงแบรนด์และและกำรส่งเสริมตลำดสมุนไพร แบบ 
Digital Marketing

1.5 โครงกรท่ี 5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพชำวนำด้วยกำร
ใช้วัตกรรมกำรเกษตรส ำหรับนำประณีตและนำแปลงใหญ่
ในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

   1.5.1 กิจกรรมหลักท่ี 5.1 กำรอบรมถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้จำกนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้ำข้ำวส ำหรับนำ
ประณีต

   1.5.2 กิจกรรมหลักท่ี 5.2 กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำ
นำด้วยนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้ำข้ำว และกำรตรวจสุข
ภำวะของเกษตรกรผู้ประกอบอำชีพหลักท ำนำ



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

12 3 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรเชิงนิเวศน์และการ
พัฒนาอาชีพเสริมด้วยการใช้
นวัตกรรมทางการเกษตร 
จ านวน 500 ราย

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดสกลนคร

                 3,600,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การใช้ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ในการให้น้ าในแปลงพืช

                 2,350,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมการแปรรูปวัสดุ
เหลือใช้จากภาคการเกษตรให้เป็นดินปลูก
แบบไบโอชา

                    750,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้จากนวัตกรรมทางการเกษตรสู่ชุมชน

                    500,000.00

5 2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1. มีพ้ืนท่ีปรับเปล่ียนฤดูการ
ท านา จ านวน 10,000 ไร่
2. เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้การวาง
แผนการผลิตการปลูกพืชน้ า
น้อยและการปลูกข้าวเหนียว
สันป่าตอง 1 จ านวน 1,000 
ราย

ส ำนักงำน
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด
สกลนคร

                 4,583,100.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานและจัดท าแผนการด าเนินงานเชิง
พ้ืนท่ี

                      43,500.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จัดเวทีประชาคมส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ าก่ าตอนบน

                    409,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การวางแผนการผลิตการปลูกพืชน้ าน้อยใน
ฤดูแล้งและการปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 
ให้แก่เกษตรกร จ านวน 6 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
จ านวน 1,000 คน

430,600.00                       1.7.3 กิจกรรมหลักท่ี 7.3 ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรใน
เขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำก่ ำตอนบน

   1.7.2 กิจกรรมหลักท่ี 7.2 จัดเวทีประชำคมส่งเสริม
อำชีพเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำก่ ำตอนบน

   1.7.1 กิจกรรมหลักท่ี 7.1 ช้ีแจงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเชิงพ้ืนท่ี

1.7 โครงกำรท่ี 7 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเกษตรกรในเขต
พ้ืนท่ีลุ่มน้ ำก่ ำตอนบน

   1.6.3 กิจกรรมหลักท่ี 6.3 กิจกรรมถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้จำกนวัตกรรมทำงกำรเกษตรสู่ชุมชน

   1.6.2 กิจกรรมหลักท่ี 6.2 กิจกรรมกำรแปรรูปวัสดุ
เหลือใช้จำกภำคกำรเกษตรให้เป็นดินปลูกแบบไบโอชำ

   1.6.1 กิจกรรมหลักท่ี 6.1 กำรใช้ระบบพลังงำน
แสงอำทิตย์ในกำรให้น้ ำในแปลงพืช

1.6 โครงกำรท่ี 6 โครงกำรยกระดับรำยได้และส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมด้วยองค์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยนวัตกรรม กำรเกษตรในพ้ืนท่ีภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส่งเสริมการผลิตข้าว
เหนียวสันป่าตอง 1 สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

3,600,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประสานงาน อ านวยการ 
และติดตามการด าเนินงานและรายงานผล

100,000.00                    

9 2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1. อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตร    
2. ผลิตภาพทางการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน

มหำวิทยำลัย
นครพนม

17,487,000.00               

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาแอพพิเคช่ัน 
(Pad form) และระบบบริการสารสนเทศ
แบบพกพาและตรวจสอบ (TAMIS)
สร้างฐานข้อมูลการผลิต ต้นทุน และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์

9,665,000.00                 

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  การพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้และสหกรณ์ผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็น 
Organic Rice Smart Farmer (ORSF)

1,770,000.00                 

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การตรวจรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์รายแปลงและระบบกลุ่ม

6,052,000.00                 

13 2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร

1. อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตร
2. ผลิตภาพทางการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขต
เฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัด
สกลนคร

10,881,660.00               

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ศึกษาระบบการผลิตข้าว
ฮางท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและความต้องการของตลาด และ
การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์

3,940,000.00                 

   1.8.2 กิจกรรมหลักท่ี 8.2 กำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรผู้
และสหกรณ์ผลิตข้ำวอินทรีย์ให้เป็น Organic Rice Smart
 Farmer (ORSF)

   1.8.1 กิจกรรมหลักท่ี 8.1 กำรพัฒนำแอพพิเคช่ัน 
(Pad form) และระบบบริกำรสำรสนเทศแบบพกพำและ
ตรวจสอบ (TAMIS)
สร้ำงฐำนข้อมูลกำรผลิต ต้นทุน และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับข้ำวอินทรีย์

   1.9.1 กิจกรรมหลักท่ี 9.๑ ศึกษำระบบกำรผลิตข้ำว
ฮำงท่ีมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนและ
ควำมต้องกำรของตลำด และกำรตรวจรับรองมำตรฐำน
อินทรีย์

1.9 โครงกำรท่ี 9 โครงกำรกำรพัฒนำระบบห่วงโซ่
อุปทำนและพัฒนำผลิตภัณท์ข้ำวฮำงดัชนีน้ ำตำลต่ ำของ
กลุ่มสนุกเพ่ือควำมย่ังยืน

   1.8.3 กิจกรรมหลักท่ี 8.3 กำรตรวจรับรองมำตรฐำน
อินทรีย์รำยแปลงและระบบกลุ่ม

1.8 โครงกำรท่ี 8 โครงกำรกำรพัฒนำและยกระดับขีด
ควำมสำมำรถผลิตข้ำวอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดได้มำตรฐำน
เพ่ือกำรแข่งขันเชิงพำนิช

   1.7.4 กิจกรรมหลักท่ี 7.4 ประสำนงำน อ ำนวยกำร 
และติดตำมกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผล

   1.7.3 กิจกรรมหลักท่ี 7.3 ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรใน
เขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำก่ ำตอนบน



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนานวัตกรรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพ่ือสุขภาพ 
และปลอดภัยการพัฒนาการผลิตข้าวฮางท่ีมี
ดัชนีน้ าตาลต่ าเชิงพาณิชย์และนวัตกรรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮางดัชนีน้ าตาลต่ า
ฟังก์ชันสูงเชิงพาณิชย์

4,469,600.00                    1.9.2 กิจกรรมหลักท่ี 9.2 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกข้ำวอินทรีย์เพ่ือสุขภำพ และ
ปลอดภัยกำรพัฒนำกำรผลิตข้ำวฮำงท่ีมีดัชนีน้ ำตำลต่ ำเชิง
พำณิชย์และนวัตกรรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกข้ำวฮำง
ดัชนีน้ ำตำลต่ ำฟังก์ชันสูงเชิงพำณิชย์



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การสร้างแบรนด์อย่างมี
คุณค่ามีการเช่ือมโยงการบริหารจัดการโซ่
อุปทานอย่างบูรณาการ และตรงตามความ
ต้องการของตลาด

2,472,060.00                 

 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 
วิทยำเขต
สกลนคร

                    42,400,400

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

20,157,000                    

 ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัดสกลนคร

35,079,000                    

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี ๓ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภำคธุรกิจ
ในพ้ืนท่ี

   1.9.3 กิจกรรมหลักท่ี 9.3 กำรสร้ำงแบรนด์อย่ำงมี
คุณค่ำมีกำรเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนอย่ำง
บูรณำกำร และตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด

๒. โครงกำรของกระทรวง กรม
    ๒.๑ โครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร

           ๒.๑.๑ โครงกำรสกลนครเมืองสมุนไพรเมืองแห่ง
กัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย

           2.1.1 โครงกำรศูนย์เคร่ืองมือวิเครำะห์ช้ันสูง 
และปฏิบัติกำรเภสัชกรรมไทย GMP PIC/s เพ่ือรับรอง
กำรผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและสร้ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
มำตรฐำน GMP แบบครบวงจร

           2.1.2 โครงกำรธนำคำรยีนและจีโนมกัญชำพ้ืน
ถ่ินเพ่ือต่อยอดอุตสำหกรรมยำแผนไทย

    ๒.๑ โครงกำรของกระทรวงสำธำรณสุข



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

6 2 แผนงานเพ่ิมศักยภาพการ
ผู้ประกอบการผลิต เช่ือมโยง
การค้าภายใน และการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

1. สร้าง Smart Trader ท่ี
ผ่านการประเมิน อย่างน้อย 
ร้อยละ 80
2. สร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
อย่างน้อย 3 เครือข่าย

ส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัด

มุกดำหำร

               10,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนา Smart Trader                  1,000,000.00
กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาสร้างเครือข่าย
ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่
ของกลุ่มจังหวัด ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ
รุ่นใหม่ ของประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว 
และ สส.เวียดนาม)

                 2,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และช่องทางการค้า

                 2,000,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ทดสอบและเช่ือมโยงตลาด
ในประเทศเมืองคู่แฝด

                 3,000,000.00

กิจกรรมท่ี 1) จัดงานประชุมสัมมนา และ
ศึกษาดูงาน การค้าการลงทุน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ณ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                 2,000,000.00

7 2 แผนงานเพ่ิมศักยภาพการ
ผู้ประกอบการผลิต เช่ือมโยง
การค้าภายใน และการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

1) การจัดต้ังศูนย์สร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(New Entrepreneurs 
Creation) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

              11,985,633.001.2 โครงกำรท่ี 2 โครงกำรกำรจัดต้ังศูนย์สร้ำงและพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรใหม่เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (New 
Entrepreneurs Creation) ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒

1.1 โครงกำรท่ี 1 โครงกำรกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนของกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0  สู่
อำเซียน+

   1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 กำรพัฒนำ Smart Trader
   1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 กำรพัฒนำสร้ำงเครือข่ำย
ทำงกำรค้ำระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัด 
ร่วมกับผู้ประกอบกำรธุรกิจรุ่นใหม่ ของประเทศเพ่ือนบ้ำน 
(สปป.ลำว และ สส.เวียดนำม)

   1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และช่องทำงกำรค้ำ

   1.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ทดสอบและเช่ือมโยงตลำด
ในประเทศเมืองคู่แฝด

   1.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 จัดงำนประชุมสัมมนำ และ
ศึกษำดูงำน กำรค้ำกำรลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การคัดเลือก เตรียมความ
พร้อม การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business 
Idea)

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2) การประเมินและวางแผน
ด้านการตลาด/ตลาดออนไลค์ (Digital 
Marketing)การออกแบบ ตลาดออนไลค์

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3) การวางแผนการผลิต/การ
ออกแบบและการพัฒนาร้านค้าออนไลค์

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 4) การประมาณเงินลงทุน
ธุรกิจ และวางแผนบริหารทางการเงิน ภาษี
ธุรกิจ

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 5) การวางแผนการจัดท า
แบบจ าลองธุรกิจ  และเทคนิคการน าเสนอ
แบบจ าลองธุรกิจ/การประยุกต์ใช้ ความรู้
สารสนเทศเพ่ือการด าเนินธุรกิจและนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 6) กฎหมายและจริยธรรม
ของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 7) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาต่อยอดทาง
ธุรกิจ

                   363,660.00

กิจกรรมย่อยท่ี 8)  การออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ใหม่ข้ันต้น/การสร้างแบรนด์

                   480,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 9) การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

                   480,000.00

   1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 SMEs Academy 
Learning กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ด้วยกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนแบบจ ำลองทำงธุรกิจ 
เพ่ือสำมำรถตัดสินใจทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การออกแบบค้นหาแรง
บันดาลใจและการค้นหาเอกลักษณ์ของการ
สร้างสรรค์

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 2) การออกแบบสร้างสรรค์
และการสร้างภาพประกอบ Fashion 
illustration

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 3) การท าแบบจ าลอง 
Pattern Making และ Pattern Cutting

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 4) พ้ืนฐานการสร้างสรรค์และ
เรียนรู้เทคนิคผ้า และการเลือกใช้ผ้าให้
เหมาะสมกับการออกแบบเส้ือผ้า

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 5) พ้ืนฐานการสร้างแบรนด์
ของตเอง และน าเสนอผลงานและเคล็ดลับ
ความส าเร็จ

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 6) กฎหมายและจริยธรรม
ของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

                   255,900.00

กิจกรรมย่อยท่ี 7) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาต่อยอดทาง
ธุรกิจ

                   363,660.00

กิจกรรมย่อยท่ี 8) การแสดงผลงานนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์

                   400,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 9) การจัดท า E-learning 
เพ่ือการเรียนรู้

                   400,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (New 
Entrepreneurs Creation) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

                6,427,513.00   1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 กำรปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์สร้ำง
และพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
 (New Entrepreneurs Creation) ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

   1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 IDC Learning



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

14 4 แผนงานการปรับปรุง และใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
จังหวัดสนุก

1. จ านวนเด็กด้อยโอกาสในกลุ่ม
จังหวัดสนุก/การส ารวจ/การเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 250 คน
2. จ านวนองค์ความรู้แนวทาง
เชิงบูรณาการ จ านวน 1 ชุด

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร

                 3,017,200.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  พลังเด็กด้อยโอกาสใน
กลุ่มจังหวัดสนุก

                    682,000.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมค่ายแนะแนวเด็ก
ด้อยโอกาสเพ่ือการมีทางเลือก โอกาสในการ
อาชีพ การศึกษา  ในกลุ่มจังหวัดสนุก

1,296,000.00                 

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การถอดบทเรียน สร้าง
องค์ความรู้จากโครงการสู่การพัฒนานโยบาย
สาธารณะ เด็กด้อยโอกาสในกลุ่มจังหวัดสนุก

642,000.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ส่งเสริมพัฒนาส่ือสาธารณะ
เด็กด้อยโอกาสในกลุ่มจังหวัดสนุก

397,200.00                    

15 4 แผนงานการปรับปรุง และใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
จังหวัดสนุก

จ านวนข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ในชุมชนของกลุ่ม
จังหวัดสนุก จ านวน 30 หน่วย

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร

                 4,098,800.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ วาง
แผนการท างานร่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คณะท างาน 3 จังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร จังหวัดละ 40 คน รวม 120 
คน

91,200.00                      

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 กำรพัฒนำสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และควำมม่ันคง

   1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล
 แหล่งเรียนรู้นอกระบบกำรศึกษำ

   1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ค่ำยแนะแนวเด็กด้อยโอกำส
เพ่ือกำรมีทำงเลือก โอกำสในกำรอำชีพ กำรศึกษำ  
ในกลุ่มจังหวัดสนุก

   1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กำรถอดบทเรียน สร้ำงองค์
ควำมรู้จำกโครงกำรสู่กำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ 
เด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก

   1.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ส่งเสริมพัฒนำส่ือสำธำรณะ
เด็กด้อยโอกำสในกลุ่มจังหวัดสนุก

1.2 โครงกำรท่ี 2 โครงกำรปรับปรุงและใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้กลุ่มจังหวัดสนุก

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด
1.1 โครงกำรท่ี 1 โครงกำรแนะแนวองค์ควำมรู้เคล่ือนท่ี
ในกลุ่มจังหวัดสนุก

   1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พลังเด็กด้อยโอกำสในกลุ่ม
จังหวัดสนุก



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ปฏิบัติการศึกษาพ้ืนท่ีแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน โดยมี
คณะท างานจังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร จังหวัดละ 20 คน
รวมท้ังส้ิน 60 คน

987,000.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 3) ประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างาน ถอดบทเรียนระหว่างการท างาน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน

127,200.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 4) เวทีคืนข้อมูล 
ผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน
ชุมชน เสนอต่อหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

514,000.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมคณะท างาน       
เพ่ือถอดบทเรียน สรุปงานและเสนอข้อมูล
สารสนเทศ ประกอบด้วย

116,400.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ศึกษาพ้ืนท่ี ออกแบบ 
วางแผน พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนในชุมชน

328,000.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 3) ปฏิบัติการปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีน าร่อง 
จังหวัดละ 2 แห่ง รวม 6 แห่ง

900,000.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 4) เวทีบทเรียนการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน

240,000.00                    

การพัฒนาส่ือ วีดีทัศน์ เพ่ือการเรียนรู้และ
เผยแพร่โครงการ

                    795,000.00

   1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 กำรพัฒนำปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมในชุมชน 
กลุ่มจังหวัดสนุก

   1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ 
กำรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชนอย่ำงย่ังยืน



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

8 5 การควบคุมและลดมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ

1. ระดับดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ า อยู่
ในระดับดี
 2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง 
ร้อยละ 5

ส ำนักงำน
ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดนครพนม

                 3,163,400.00

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ส ารวจแหล่งก าเนิดมลพิษ
ท่ีมีนัยส าคัญประเภท ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยมลพิษลงสู่ล าห้วย
ท่ีลงสู่หนองหารท้ัง 21 ล าห้วย เพ่ือก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย

46,000.00                      

กิจกรรมย่อยท่ี 2) การสร้างเครือข่ายพิทักษ์
ล าน้ าลงสู่หนองหาร

325,600.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 3) สร้างเครือข่ายเยาวชน
นักสืบสายน้ า

325,600.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 4) ประมวลผลและสร้าง
แนวทางในการดูแลพิทักษ์ล าน้ าในพ้ืนท่ี

533,000.00                    

   1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 กำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำ
จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ

1.3 โครงกำรท่ี 3 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือกำรควบคุมและลดมลพิษ
จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ



ล ำดับควำมส ำคัญ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเด็นกำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพในการจัดต้ังศูนย์ ซ่ึงประกอบไป
ด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแต่ละจังหวัด

72,000.00                      

กิจกรรมย่อยท่ี 2) การอบรมการก าจัดขยะ
อินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย ณ ศูนย์การ
จัดการขยะอินทรีย์บ้านโนนศาลา 
ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

1,080,700.00                 

กิจกรรมย่อยท่ี 3) การจัดต้ังศูนย์การจัดการ
ขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะ
อินทรีย์ชุมชนโดยการใช้หนอนแมลงวันลาย
ก าจัดขยะอินทรีย์

680,000.00                    

กิจกรรมย่อยท่ี 4) การประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินงาน

100,500.00                    

         1,011,087,293.00รวมท้ังส้ิน

   1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ขยำยผลศูนย์กำรจัดกำร
ขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนำกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ชุมชน โดย
กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม


