
  
 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
              ล ำดับควำมส ำคัญ ..5... 

ชื่อโครงการ  : โครงกำรปรับปรุงทำงหลวงเพ่ือสนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
กิจกรรมหลัก  : 1. โครงกำรขยำยผิวจรำจรให้ได้มำตรฐำนควำมกว้ำง 12 เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 213    
ตอน สร้ำงค้อ –สกลนคร - ระหว่ำง กม.127+225 – กม.137+400 ระยะทำง 10.175  กม.  
  2. ปรับปรุงทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข  2425 ตอน โคกศรีทอง - ต้นแหน 
วงเงิน  85,000,000  บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่ 3 :  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์
ให้กับภำคธุรกิจในพ้ืนที่ 
แผนงาน : แผนงำนเพ่ิมศักยภำพกำรผู้ประกอบกำรผลิต เชื่อมโยงกำรค้ำภำยใน และกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
หน่วยด าเนินการ  แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1 
       แขวงทำงหลวงนครพนม 
ผู้รับผิดชอบ  นำยประวัติ  เสวตวงษ์    ต าแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1  
สถานที่ติดต่อ  แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1  หมายเลขโทรศัพท์  0-4271-1059  

1. หลักการและเหตุผล                  
  1.1 ที่มำ                 
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ของ คสช.เพ่ือกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค
เพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศำสตร์ขับเคลื่อน 2 มั่งค่ัง  
ประเด็นกำรพัฒนำ  2.4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรเติบโต และประเด็นกำร
พัฒนำของกลุ่มจังหวัด  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนแผนพัฒนำ
ต่อเนื่อง 
  1.2 สรุปสำระส ำคัญ                 
   สภาพปัญหา/ความต้องการ     
 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร  นครพนม         
และมุกดำหำร ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดมีเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่ง และกำรค้ำที่เชื่อมโยงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง          
กำรขนส่งสินค้ำ  จำกประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น สปป.ลำว เวียดนำม และจีน ผ่ำนสะพำนมิตรภำพแห่งที่ 2          
ที่จังหวัดมุกดำหำร และสะพำนมิตรภำพแห่งที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม ใช้เส้นทำงผ่ำนจังหวัดสกลนคร ในกำร
ล ำเลียง  สินค้ำและบริกำร ในด้ำนภูมิศำสตร์จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดำหำร มีอำณำเขตติดต่อกับ สปป.
ลำว โดยมีแม่น้ ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ดังนั้น กลุ่มจังหวัดฯจึงเป็นเมืองศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน           
กำรขนส่ง กำรท่องเที่ยว และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เส้นทำงกำรคมนำคม เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโต  และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกำรสนับสนุน        
กำรขนถ่ำยปัจจัยในกำรผลิต วัตถุดิบและสินค้ำภำคกำรเกษตรด้วย 
 ความเร่งด่วน                 
 เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดฯ  ได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์      
ให้กับภำคธุรกิจในพ้ืนที่ 
 
 
 



  
 

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ                 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร    
     1)  เพ่ือพัฒนำเส้นทำงปรับปรุงโครงสร้ำงเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรค้ำ  กำรลงทุนส่งเสริม        
และสนับสนุนผู้ประกอบกำรกลุ่มจังหวัด 

  2) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ในกำรใช้ เส้นทำงเพ่ือขนส่งผลผลิตออกสู่ตลำด               
และโรงงำนอุตสำหกรรม  เชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด 
   3). เพ่ือพัฒนำเส้นทำงในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำรและนครพนม  ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน   
  2.2 สถำนภำพของโครงกำร                
    โครงกำรเดิม     โครงกำรใหม่           
  2.3 ประเภทของโครงกำร                 
    พัฒนำ       ด ำเนินกำรปกต ิ        
   2.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1  ปี   เริ่มต้น ตุลำคม 2562  สิ้นสุด กันยำยน 2563 
  2.5 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  พื้นที่จังหวัดนครพนม   
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
  3.1 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบกำร  ผู้ค้ำส่ง  ประชำชน  นักท่องเที่ยว 
  3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบกำร  ผู้ค้ำส่ง  ประชำชน  นักท่องเที่ยว  

4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ            
   4.1 เป้าหมายโครงการ                
    ตัวชี้วัด  ถนนได้รับกำรปรับปรุง   ทั้งหมด 2 สำยทำง 

   4.2 ผลผลิต 
    ได้ถนนที่ปรับปรุงแล้ว   ทั้งหมด  4 สำยทำง รำยละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงกำรขยำยผิวจรำจรให้ได้มำตรฐำนควำมกว้ำง  12  เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 213 
ตอน สร้ำงค้อ –สกลนคร - ระหว่ำง กม.127+225 – กม.137+400 ระยะทำง 10.175   กม.  
  2. ปรับปรุงทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข  2425 ตอน โคกศรีทอง - ต้นแหน 
   4.3 ผลลัพธ์  
        ผู้ใช้ถนนสำมำรถสัญจรได้สะดวกขึ้น  เพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำ  กำรลงทุนและตอบสนอง            
ต่อประเด็นกำรพัฒนำของกลุ่มจังกวัด 
   4.4 ผลกระทบ  
    เชิงบวก  :  เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ได้สะดวกข้ึน 
    เชิงลบ    :  ในขณะด ำเนินกำร  อำจเกิดปัญหำกำรจรำจรที่ติดขัด  ณ  บริเวณดังกล่ำว 
 
 
 
 
 
 



  
 

5. แนวทางการด าเนินงาน                 

  กิจกรรมที่ส าคัญ 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค.  
62 

ม.ค. - มี.ค. 
63 

เม.ย. - มิ.ย. 
63 

ก.ค. -ก.ย. 
 63 

1. ขยำยผิวจรำจรให้ได้มำตรฐำนควำมกว้ำง  
12  เมตร ทำงหลวงหมำยเลข  213 ตอน       
สร้ำงค้อ -  สกลนคร 

 
 

 
 

 
 

 

2. ปรับปรุงทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 
2425 ตอน โคกศรีทอง – ต้นแหน 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. วิธีการด าเนินงาน   

   ด ำเนินกำรเอง   จ้ำงเหมำ 

7. วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  
   

รายการ งบประมาณ (บาท) 
รวมทั้งสิ้น 85,000,000 

งบด าเนินงาน 
- ค่ำตอบแทน 
- ค่ำใช้สอย 
- ค่ำวัสดุ 
- ค่ำสำธำรณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่ำครุภัณฑ์ 
- ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

85,000,000 
 
 

8. ความพร้อมของโครงการ                 
  8.1 พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร                
    ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรหรือได้รับ

อนุญำตตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันท ี       
    อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ ว แต่

อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต
ตำมกฎหมำย 

    อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร     
  8.2 แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน            
     มี และสมบูรณ์ ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบ..................................................................... 
     มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบ..................................................................
     ไม่มี               



  
 

  8.3 ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร     
   บุคลำกรมีประสบกำรณ์    ทั้งหมด   บำงส่วน   ไม่มีประสบกำรณ ์
  
   เครื่องมือด ำเนินกำร     มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที    
             มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม    
             ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 
   เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง       
             มีประสบกำรณ์ปำนกลำง      
             ไม่มีประสบกำรณ ์      
  8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                
     ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว        
     อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
     คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ   
  8.5 รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)           
     ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ            
      ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ             

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
  เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1, แขวงทำงหลวงนครพนม,  แขวงทำงหลวงชนบท
นครพนม, แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงให้อยู่ในสภำพที่ดี
อยู่เสมอ 

10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
  1) .................................................................................................................. 
  2) .................................................................................................................. 

 
************************* 


