
แบบ กจ.๒-2

ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชี้วัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)

1 2 ส่งเสริมด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
เชิงรุก

1) จ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม
จงัหวดัสนุกเพิม่ขึ้น ร้อยละ 5 
 2) จ านวนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจงัหวดัสนุกเพิม่
มากขึ้น ร้อยละ 5

ส ำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัด
นครพนม

  167,843,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1)  ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวและการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

    25,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 2) ปรับปรุงถนน
สายบ้านนาสะโน-บ้านโพนสว่าง 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

    32,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 3) ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข
 22 – บ้านนาจอก  ต าบลหนองญาติ อ าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 
390 เมตร

      1,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 4) ปรับปรุงถนน
สายบ้านผ่ึงแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร-
บ้านแฝก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

    24,000,000.00

1.1 โครงกำรที่ 1 โครงกำรส่งเสริมงำนประเพณี 
วัฒนธรรม กิจกรรมกำรท่องเที่ยว และพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด

โครงกำรตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖3 ของกลุ่มจังหวดั
ส่วนที ่2 งบประมำณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนำกลุ่มจังหวดัทีเ่ปน็กำรพัฒนำในลักษณะ cluster 

หรือตอบสนองนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลเชิงพ้ืนที ่ระดับกลุ่มจังหวดั

ประเดน็กำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๑ กำรท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชำติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน

   1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชี้วัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเดน็กำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 5) งานก่อสร้างและปรับปรุง
สะพานเลียบริมแม่น้ าโขง บ้านนาทาม 
ต าบลพระกลางทุ่งอ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ความยาว 347 เมตร

    10,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 6) ก่อสร้างลานกิจกรรม
อเนกประสงค์บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม - ค าม่วน)

    50,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) ส่งเสริมงานประเพณีออก
พรรษา “ประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง (สกลนคร)”

      1,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 2 งานประเพณีไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม

      2,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 3) ประเพณีออกพรรษา 
“ปั่นฝ้าย สายบุญจุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร

      1,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) คริสต์มาสสกลนคร       1,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 2) เทศกาลขึ้นปีใหม่ 
(Nakhonphanom Winter Festival) 
จังหวัดนครพนม และงานประเพณีแห่ดาว
คริสต์มาส “ เบิ่งดาว@นครพนม”

      2,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 3) ท่องเที่ยวสักการะสถาน
พระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน(วัดสองคอน)
 เทศกาลคริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน 
MAGICAL OF SONGKHON

      1,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) ปั่นจักรยานท่องเที่ยว 3 
ศรัทธา 3 จังหวัด เชื่อมโยงกลุ่มสนุก

      2,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 2)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาระดับนานาชาติ

      3,395,000.00

   ๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริม งำนประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก

   ๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3  งำนประเพณีคริสต์มำส
และงำนเทศกำลงำนปีใหม่กลุ่มสนุก

   ๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ
กำรกีฬำกลุ่มจังหวัดสนุก



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชี้วัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเดน็กำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 3) วิ่งมาราธอนนานาชาติ 
เพื่อการท่องเที่ยว  รายละเอียด จัดกิจกรรมวิ่ง
มาราธอน จ านวน  4 ประเภท ( มาราธอน , 
ฮาฟมาราธอน, มินิมาราธอน , ฟันรัน )

      1,500,000.00

กิจกรรมย่อย 1) แลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม 
ตามเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ธรรมมะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ สู่สากล

      3,000,000.00

กิจกรรมย่อย 2) เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
กลุ่มจังหวัด-ประเทศในเส้นทาง EWEC

      1,500,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) ประชาสัมพันธ์งานประเพณี
 วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
สนุก

      2,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) การถ่ายท าภาพยนตร์
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 3 เร่ือง เส้นทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม และ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

      4,448,000.00

3 2 พัฒนาและยกระดับ 
“สามเหล่ียมการท่องเที่ยว
กลุ่มสนุก” อย่างครบวงจร

1.จ านวนนักท่องเที่ยวมีปริมาณ
เพิม่มากขึ้น ร้อยละ 90 จากปี
ที่ผ่านมา
2.มีหน่วยงานเข้าร่วมบูรณา
การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรสงฆ์ 

ส ำนักงำน
วัฒนธรรม

จังหวัดนครพนม

      7,023,760.00

   1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 1.6 ประชำสัมพันธ์งำนประเพณี
 วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก

   1.1.7 กิจกรรมหลักที่ 1.7 กำรถ่ำยท ำภำพยนตร์
ประกวดภำพยนตร์โฆษณำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 3 เร่ือง 
เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงกีฬำ เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม และเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ

   1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนำควำมร่วมมือกำร
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ำน (Gateway Network)

๑.๒  โครงกำรที่ ๒ โครงกำรด ำเนินงำนเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนพระธำตุพนมเป็นมรดกโลก



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชี้วัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเดน็กำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 1)  การอ านวยการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียน 
 พระธาตุพนมเป็นมรดกโลก

          223,760.00

กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดท าเอกสารเบื้องต้นเพื่อ
จัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination File)

       3,500,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 3) จัดประชุมและสัมมนาทาง
วิชาการ เพื่อน าเสนอพระธาตุพนมสู่มรดกโลก

       2,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 4) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้และจัดนิทรรศการเคล่ือนที่

       1,300,000.00

2 2 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
บริการ 12,500 ราย
2. จ านวนแม่พันธุ์โคเนื้อที่
ได้รับบริการ 25,000 ตัว
3. จ านวนแม่พันธุ์โคเนื้อ
ที่ต้ังท้อง 15,000 ตัว
4. จ านวนลูกโคขุนเพศผู้ที่
ผลิตได้ 7,500 ตัว

ส ำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัด

สกลนคร

    15,796,700.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) เพิ่มศักยภาพการผลิตระดับ
ฟาร์ม

     12,780,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1)  ยกระดับคุณภาพการผลิต
โคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

       1,516,700.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโค
เนื้อ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและขยาย
ตลาด

       1,500,000.00

๑.๑  โครงกำรที่ 1  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ
ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพโคเนื้อ

    ๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 เพิ่มศักยภำพกำรผลิต
ระดับฟำร์ม

   ๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2  ยกระดับคุณภำพกำรผลิต
โคเนื้อคุณภำพเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน

   ๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจโค
เนื้อ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและขยำยตลำด

   ๑.๒.3 กิจกรรมหลักที่ ๒.3 จัดประชุมและสัมมนำทำง
วิชำกำร เพื่อน ำเสนอพระธำตุพนมสู่มรดกโลก

   ๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ ๒.1  กำรอ ำนวยกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนเพื่อขอขึ้นทะเบียน  พระธำตุ
พนมเป็นมรดกโลก

ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรผลิต 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรเกษตร และอำหำรปลอดภัย

   ๑.๒.4 กิจกรรมหลักที่ ๒.4 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ควำมรู้และจัดนิทรรศกำรเคล่ือนที่

   ๑.๒.2 กิจกรรมหลักที่ ๒.2 จัดท ำเอกสำรเบื้องต้นเพื่อ
จัดท ำเอกสำรฉบับสมบูรณ์ (Nomination File)

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด
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ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชี้วัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเดน็กำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

4 5 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

1.พืน้ที่เส่ียงภัยแล้งลดลง 
600 ไร่/ปี
2.มีพืน้ที่ชลประทานเพิม่ขึ้น 
3,600 ไร่/ปี
3.มีปริมาณการกักเก็บน้ าเพิม่ขึ้น
 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี

โครงกำร
ชลประทำน
สกลนคร

    43,500,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ าบ้านน้ าพุงสามัคคี ต.เต่างอย อ.เต่า
งอย จ.สกลนคร

43,500,000

5 2 แผนงานเพิ่มศักยภาพการ
ผู้ประกอบการผลิต เชื่อมโยง
การค้าภายใน และการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ถนนได้รับการปรับปรุง 
ทั้งหมด 4 สายทาง

แขวงทำงหลวง
สกลนครที่ 1

     85,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1)  ขยายผิวจราจรให้ได้
มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวง
หมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ -  สกลนคร

     50,000,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) ปรับปรุงทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 2425 ตอน โคกศรีทอง-  ต้น
แหน

     35,000,000.00   1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปรับปรุงทำงหลวง ทำง
หลวงหมำยเลข 2425 ตอน โคกศรีทอง-  ต้นแหน

ประเด็นกำรพัฒนำที่ ๓ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภำคธุรกิจในพื้นที่

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด

๑.2  โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรและผลผลิตภำคกำรเกษตร

   ๑.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
พร้อมระบบส่งน้ ำบ้ำนน้ ำพุงสำมัคคี ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย 
จ.สกลนคร

1.1 โครงกำรที่ 1 โครงกำรปรับปรุงทำงหลวงเพื่อ
สนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด

   1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ขยำยผิวจรำจรให้ได้
มำตรฐำนควำมกว้ำง 12 เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 213
 ตอน สร้ำงค้อ -  สกลนคร



ล ำดบั
ควำมส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชี้วัดโครงกำร หน่วย
ด ำเนินงำน

 งบประมำณ (บำท)ประเดน็กำรพัฒนำ / 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

6 5 แผนงานการเพิ่มพื้นที่ป่า 
และพื้นที่สีเขียวชุมชน

1) จัดอบรมเสริมสร้างความรู้
ให้กับราษฎรเจ้าของป่า
ครอบครัว
  2) จัดท าฐานข้อมูลป่า
ครอบครัว

ส ำนักงำน
ทรัพยำกร

ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดสกลนคร

     29,999,177.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดอบรมเสริมสร้างความรู้
ให้กับราษฎรกลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน

       2,400,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 2)  กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล
ป่าครอบครัว ลงพื้นที่ส ารวจ และท ารหัสพิกัด
พันธุ์ไม้

       4,709,177.00

กิจกรรมย่อยที่ 1) ปลูกเสริมป่าชุมชน จ านวน
 10,000 ไร่

          725,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 2)  ปลูกเสริมป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว  จ านวน 10,000 ไร่

          725,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 3) ปลูกป่าเศรษฐกิจ 
10,000 ไร่

       5,800,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 4) สนับสนุนแหล่งน้ าเพื่อเสริม
ศักยภาพป่าเศรษฐกิจครอบครัวจ านวน 40 บ่อ

     15,640,000.00

  349,162,637.00

1.1 โครงกำรที่ 1  โครงกำรขับเคล่ือนป่ำเศรษฐกิจ
ครอบครัวกลุ่มจังหวัดสนุกแบบบูรณำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

   1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลป่ำครอบครัว

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และควำมมั่นคง

๑.  โครงกำรของกลุ่มจังหวัด

รวมทั้งส้ิน

   1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2  กิจกรรมเสริมสร้ำงและ
พัฒนำป่ำเศรษฐกิจครอบครัว


