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ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) หรือที่
เรียกว่ากลุ่มจังหวัดสนุกได้มีการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 
2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้กำหนดไว้ ซึ ่งขณะนี้ การจัดทำแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ฉบับทบทวน ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีส่วนประกอบของแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดฯ รวม 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 ข้อมูลการพัฒนา ประกอบด้วยข้อมูลสภาพทั ่วไป และข้อมูล เชิง
เปรียบเทียบ บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่น การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม SWOT 
Analysis และประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ และบทที่ 3 เป็นชุดแผนงานโครงการตามแบบ กจ.1 และ 
กจ. 1-1 ท้ายนี ้ต ้องขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนใน           
กลุ่มจังหวัดสนุก ที่ร่วมกันช่วยทำให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่าแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ จะเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ให้ประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

 

 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
        ตราสัญลักษณ์และความหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

               รูปทรงตราสัญลักษณ์เป็นรูปทรงสามเหลี ่ยมด้านเท่า หมายถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารร่วมขับเคลื ่อนการพัฒนาเพื ่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
“ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั ่งยืนแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ทั้งนี้ ในกรอบสามเหลี่ยม 
ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดซึ่งวางใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งจริงของแต่ละจังหวัด  
              เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์และอุดมการณ์ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันรักษา 
สืบสาน และต่อยอดแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้
ยังรวมถึงสีของคราม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด้วย 
 เส้นสีขาว หมายถึง ศาสนาและความเป็นดินแดนแห่งพุทธธรรม 
 เส้นสีแดง หมายถึง สีแห่งความรักชาติ โดยปลายเส้นสีแดงรูปทรงเป็นบ่วงสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่เป็นจุดเชื่อมโยง
การพัฒนากับพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และแนวเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ – ใต้                    
(North - South Economic Corridor) รวมถึงแนวเส ้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจตะว ันออก – ตะว ันตก            
(East - West Economic Corridor) 

 ค่านิยมร่วม SANOOK  
         S คือ Sufficiency หมายถึง การที่ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด โดยมี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด  
  A คือ Accountability หมายถึง การที่ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาเพื ่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  "ครัวอาหาร
ปลอดภัย ศูนย์กลางการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"  
  N คือ Networking หมายถึง การที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงบูรณา
การเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ทั้งในอนุ
ภูมิภาคลุ ่มน้ำโขง และในอาเซียนตามแนวเส้นทางการพัฒนาสามเหลี ่ยมเศรษฐกิจของกลุ ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (SANNOOK Triangle Economic Corridor)  
  O ค ือ Openness หมายถ ึ ง ความเป ิดเผยโปร ่ งใส และการให ้ความสำค ัญกับ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  O คือ Orderliness หมายถึง การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายใน
การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยเคร่งครัด 
  K คือ Kindness หมายถึงความปรารถนาดีต่อกันของทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกัน ซึ่งมี
ที่มาจากความเป็นดินแดนแห่ง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)  
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บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     1) ที่ตั้งและอาณาเขต  
         กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดนที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื ่อมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที ่จ ังหวัดมุกดาหารและนครพนม โดยมีเส้นกั ้นพรมแดนตามแนวลำน้ำโขง 
ระยะทาง 246 กิโลเมตร (จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 72 กิโลเมตร และจังหวัดนครพนม ระยะทาง 174 
กิโลเมตร) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศในกลุ่มอินโดจีนได้  
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตั้งอยู่ประมาณ เส้นรุ้งที่ 16 องศา 25 ลิปดา ถึง 
17 องศา 25 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 104 องศา 08 ลิปดา ถึง 104 องศา 47 ลิปดา ตะวันออก มีพื้นที่
ประมาณ 19,474.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,190,433 ไร่ ประกอบด้วย  

จังหวัดสกลนคร  มีพ้ืนที่ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602 ไร่ 
จงัหวัดนครพนม มีพ้ืนที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,474,437 ไร่ 
จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ประมาณ 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,712,394 ไร่ 

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

 อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ำโขงตรงข้ามแขวงคำม่วน บอลิคำไซย และสะหวันนะเขต 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน จังหวัด 
   อำนาจเจริญ และอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจงัหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
รูปภาพ  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 



    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

1-2 

 2) ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
         2.1) ลักษณะภูมิประเทศ 

    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีระดับ
ความสูงเฉลี่ยของพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100–200 เมตร ที่ราบสำคัญคือ แอ่งสกลนคร 
มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีหนอง
น้ำขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ที่สำคัญคือ หนองหารในจังหวัดสกลนคร โดยแต่ละจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้ 

 จังหวัดสกลนคร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาสูงจากนั้น        
จะค่อย ๆ เอียงลาดลงมาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  172 เมตร 
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ตอนใต้เป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหว่างหุบเขามีสภาพพื้นที่       
แบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอำเภอกุดบาก มีลำธารและลำห้วยที่เกิดจากเทือกเขาหลายแห่ง มีป่าไม้ และ  
ทุ่งหญ้าเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ด้านตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมีเขตติดกับจังหวัดนครพนมมีสภาพพ้ืนที่
แบบลูกคลื่นลอนลาด รวมถึงบริเวณที่ติดกับอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สำหรับทางด้านตะวันตกติดกับ
จังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเช่นกันเหมาะสมหรับการทำไร่ พื้นที่
ตอนกลางสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การทำนา โดยเฉพาะท้องที่อำเภอเมืองมีหนองหารที่กว้างใหญ่ มีน้ำ
ตลอดปี กว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ระดับน้ำลึกประมาณ 3-6 เมตร หนองหาร    
เป็นที่รองรับน้ำจากลำน้ำต่าง ๆ หลายสาย ได้แก่ ห้วยทราย ห้วยโมง ห้วยสมอ ห้วยเดียก ห้วยเฮ ห้วยวังช้าง 
ห้วยนาแก ห้วยแก้ง ลำน้ำพุง ห้วยเฮือ ห้วยลอง ห้วยหนองแฮ (ห้วยทุ่งแร่) ห้วยม่วง และห้วยลาก เป็นต้น พ้ืนที่
ตอนเหนือประกอบด้วยพื้นที่ในเขตอำเภอบ้านม่วง อำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้า และอำเภออากาศ
อำนวย สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเป็นป่าปนไร่ ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าแดงโปร่ง มีไม้เต็ง ไม้รัง       
ไม้พลวง เหนือที่ตั้งอำเภออากาศอำนวยและริมน้ำสงคราม บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมซึ่งใช้ทำนาได้บางส่วน
เท่านั้น ส่วนใหญ่จะทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีพวกไม้พุ่มเตี้ย และหญ้าขนปกคลุมท่ัวไป 
  จังหวัดนครพนม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 
140 เมตร สภาพภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 เขต คือ เขตตอนเหนือ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและ     
ที่ดอน มีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบที่ใช้ทำนา ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านแพงมีเทือกเขาภูลังกา     
ทอดผ่าน นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำสงคราม และแม่น้ำอูน สำหรับอำเภอในเขตตอนเหนือ
นี้คือ อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม 
เขตตอนใต้พื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มส่วนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำ
โขงออกไปเป็นพื้นที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง พื้นดินส่วนมากมีลักษณะเป็นดินลูก รังบางแห่งมีลักษณะเป็น      
ที่เนิน พื้นที่ทางใต้สุดของจังหวัดนครพนมในเขตอำเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกันเขตระหว่าง
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร สำหรับอำเภอที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอเรณูนคร 
อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง 

   จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาอยู่ทางด้านตะวันตกของ
จังหวัดประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงส์ ภูถ้ำพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภูหมากยาง 
ภูโป่ง ภูมโน (มียอดเขาภูผาซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ  617 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)        
มีสภาพเป็นภูเขาหิน มีหน้าผาสูงชัน มีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันในรูปแบบต่าง ๆ ดินส่วนใหญ่เป็นดิน    
ปนทรายเป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำหลายสาย เช่น ห้วยบางทราย ห้วยบางอ่ี เป็นต้น ส่วนที่ราบอยู่ระหว่างพ้ืนที่
ภูเขาต่อเนื่องมาจนถึงแม่น้ำโขง โดยเป็นที่ราบลุ่มที่กว้างใหญ่ เป็นที่ตั ้งของอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอ        
ดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล และอำเภอนิคมคำสร้อย มีระดับความสูงเฉลี่ย     
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100-200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตัวเมืองมุกดาหารมีระดับความสูง  142 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง พ้ืนที่คอ่ย ๆ ลาดสูงขึ้นจากริมแม่น้ำโขงมาจนถึงเขตภูเขาในทิศตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
อำเภอหว้านใหญ่อำเภอดงหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดอนตาล ส่วนบริเวณชายแดนติดต่อ             
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ขนานไปตามแม่น้ำโขงครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขตอำเภอดอนตาล อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอหว้านใหญ่ 

2.2) ลักษณะภูมิอากาศ 
         ฤดูกาล แบ่งได้เป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม อากาศเย็น 
และมีหมอกในตอนเช้า 

    อุณหภูมิ พื้นที่ 3 จังหวัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26.2 องศาเซลเซียส โดยในฤดูร้อนอุณหภูมิ    
สูงที่สุด อยู่ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุดคือ 42.1 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูหนาวมีอุณหภูมิลดต่ำจนถึง 3.5 
องศาเซลเซียส ในบางวันของเดือนธันวาคมหรือมกราคม พิสัยของอุณหภูมิระหว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดในรอบปี
ต่างกัน 38.6 องศาเซลเซียส 
 2.3) ลักษณะทางธรณีวิทยาและลักษณะทางธรณีสัณฐาน 
  1. ลักษณะทางธรณีวิทยา 
   หินยุคควอเทอร์นารี (Quaternary deposites : Qs) เป็นหินที่เกิดในช่วงปัจจุบัน - 1.8 
ล้านปีมีลักษณะเป็นตะกอนที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาเอากรวด หิน ดิน ทราย และโคลนตม ซากพืชและซากสัตว์
มาสะสมตัวอยู่ตามพื้นที่ราบลุ่ม พบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำสงคราม ช่วงอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
อำเภอนาทม อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน บริเวณฝั่งแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเมืองนครพนม
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม 
   หินยุคเทอร์เซียรี (Tertiary : Qt) เป็นหินที่เกิดในช่วง 1.8 - 65 ล้านปี เป็นหมู่หินที่เกิด
จากตะกอนกรวด ทราย และดินเหนียวที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาสะสมตัวตามหนอง บึง บริเวณที่ราบลุ่มหรือ แอ่ง
แผ่นดินระหว่างภูเขา ประกอบขึ้นเป็นชั้นดินดาน หินทราย ชั้นดินมาร์ล ชั้นหิน น้ำมัน ชั้นหินปูน และชั้นถ่านหิน
ลิกไนต์ ชั้นหินเหล่านี้มีซากดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ใบไม้ ต้นไม้ ปลา หอย ครอบคลุมพื้นที่แอ่งสกลในส่วนของจังหวัด
สกลนคร และนครพนม 
   หินยุคจูแรสซิก - ครีเทเซียส (Jurassic, Cretaceous) เป็นหินที่เกิดในช่วง 195 - 65 ล้านปี 
จัดอยู่ในหมู่หินโคราช ซึ่งมีองค์ประกอบของชั้นหินประกอบด้วยหินกรวดมน หินดินดานสีแดง หินทรายหิน
โคลน ซึ่งมีสีน้ำตาลแดงและสีแดงเกือบตลอดทั้งหมู่หิน ความหนาของหมู่หินโคราชประมาณ 4,000 เมตร หรือ
มากกว่า วางตัวตามเนินเขาเป็นแนวยาวต่อเนื่องกันจากทิศตะวันออก-ตะวันตก ตั้งแต่จังหวัดมุกดาหาร 
นครพนม จนถึงจังหวัดสกลนครซึ่งมีรายละเอียดหน่วยหินย่อยดังนี้ 
 • หน่วยหินภูกระดึง (Jpk) พบในอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 • หน่วยหินพระวิหาร (Jpw) พบบริเวณเชิงเขาภูพานในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
 • หน่วยหินเสาขัว (Jsk) พบบริเวณเชิงเขาภูพานในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
 • หน่วยหินโคกกรวด (Ktms) เป็นโครงสร้างรากฐานของแอ่งสกลนคร ครอบคลุม
จังหวัดสกลนคร และนครพนม 
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 • หน่วยหินมหาสารคาม (Kkk) เป็นทรายแป้ง หินโคลน และหินดินดาน  มีชั้นเกลือหิน 
(rock salt) จำนวนมากสะสมอยู่ในหน่วยหินนี้ เป็นหน่วยหินชั้นบนสุดมีความหนาแน่นประมาณ 600 เมตร วางตัว 
ตามเชิงเขาภูพานในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
 • หน่วยหินภูโต๊ะ (Kpp) วางตัวตามเชิงเขาภูพานในแนวตะวันออก - ตะวันตก           
             2. ลักษณะทางธรณีสัณฐาน 
   กลุ ่มจ ังหว ัดต ั ้งอย ู ่บร ิเวณที ่ราบสูงโคราชซึ ่งหมายถึงบริเวณที ่ราบสูงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด โดยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดเลย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ซ่ึงมีลักษณะธรณีสัญฐานโดยสังเขปดังนี้ 

  - ที่ราบน้ำท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำใหม่ที่พัดพามาทับถมกันทุกปี 
สภาพภูมิประเทศไม่ราบเรียบ ความลาดเทน้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วนใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่ทำนาซึ่งให้ผลดีส่วนมากพบ
บริเวณสองฝั่งลำน้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำโขง และแม่น้ำสงคราม 

  - ลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำที่มาทับถมกันนาน
แล้วมีอายุมากกว่าลานตะพักลำน้ำกลางเก่ากลางใหม่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ มีความลาดเท น้อยกว่า   
ร้อยละ 1 ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่พ้ืนที่ทำนาซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ 

  - พ้ืนที่ที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา เป็นสิ่งที่เหลือค้างจากการถูกกัดกร่อนและพังทลาย 
ภูมิประเทศไม่ราบเรียบแต่เป็นลอนลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาดเทประมาณร้อยละ  2-16 มักใช้เป็นพื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่ 

  - ภูเขา เกิดจากการโค้งตัวและยุบตัวของผิวโลก ทำให้บริเวณนั้นมีความสูง ต่ำแตกต่าง      
กันมาก มีความลาดเทมากกว่าร้อยละ 16 มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100-750 เมตร     
ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทำเกษตรกรรม 

2.4) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
           กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ประโยชน์ที ่ดิน      

มากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 7,738,838 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.57 ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ จำนวน 1,692,247 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.6 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
จำนวน 662,095 ไร ่ คิดเป็นร้อยละ 3.38 พื ้นที ่แหล่งน้ำ จำนวน 607,048 ไร ่ คิดเป็นร้อยละ 3.10                 
และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด จำนวน 461,187 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.35 ตามลำดับ 

 

 

พืน้ท่ีเกษตรกรรม
39%

พืน้ท่ีชมุชนและสิ่ง
ปลกูสรา้ง
6%

พืน้ท่ีป่าไม้
15%

พืน้ท่ีแหลง่น า้
6%

พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด
4%

การใช้ประโยชนท์ีด่นิของกลุ่มจังหวัด
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ตารางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 3,902,515 2,319,566 1,516,757 7,738,838 

พื้นที่นา 2,531,016 1,598,311 555,398 4,684,725 
พืชไร่ 563,619 143,629 537,868 1,245,116 
ไม้ยืนต้น 754,261 557,315 409,911 1,721,487 
ไม้ผล 21,934 7,371 12,188 41,493 
พืชสวน 9,372 5,569 385 15,326 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ

โรงเรือนเลี้ยงสตัว ์
12,503 4,145 500 17,148 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,190 3,025 493 11,708 
 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวน
ผสม 

1,620 201 - 1,821 

พ้ืนที่ป่าไม้ 190,346 544,544 957,357 1,692,247 
พ้ืนที่แหล่งน้ำ 319,212 224,420 63,416 607,048 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 346,368 202,124 113,603 662,095 

ตัวเมืองและย่านการค้า 25,690 13,891 6,868 46,449 
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 76,873 47,552 20,937 145,362 
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 2,369 634 518 3,521 
โรงงานอุตสาหกรรม 7,267 3,463 3,281 14,011 
สุสาน/ป่าช้า 1,952 643 83 2,678 

  สนามบิน 744 6,196 - 6940 
  ถนน 2,186 15,642 8,142 25,970 
  หมู่บ้านบนพ้ืนท่ีราบ 226,148 112,795 73,049 411,992 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 245,162 154,764 61,261 461,187 

รวม 5,003,603 3,445,418 2,712,394 11,161,415 
ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562 

3) การเมืองการปกครอง 
        เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แบ่ง  เป็น 3 จังหวัด 37 

อำเภอ 252 ตำบล 2,335 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 111 เทศบาล
ตำบล 171 องค์การบริหารส่วนตำบล 

ตาราง แสดงการแบ่งเขตการปกครองกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบจ. ทน./ทม. ทต. อบต. 

สกลนคร เมืองสกลนคร 16 96 1 1 9 8 
กุสุมาลย์ 5 68 - - 1 5 
กุดบาก 3 40 - - 4 - 
พรรณานิคม 10 38 - - 8 3 
พังโคน 5 24 - - 4 2 
วาริชภูมิ 5 26 - - 4 2 
นิคมน้ำอูน 4 29 - - - 4 
วานรนิวาส 14 124 - - 6 9 
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จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบจ. ทน./ทม. ทต. อบต. 
คำตากล้า 4 37 - - 2 3 
บ้านม่วง 9 86 - - 2 8 
อากาศอำนวย 8 30 - - 6 3 
สว่างแดนดิน 16 122 - - 7 11 
ส่องดาว 4 46 - - 5 - 
เต่างอย 4 32 - - - 4 
โคกศรีสุพรรณ 4 35 - - 1 3 
เจริญศิลป์ 5 53 - - 1 5 
โพนนาแก้ว 5 21 - - 3 2 
ภูพาน 4 24 - - 2 2 

รวม 18 101 681 - - 51 61 
นครพนม เมืองนครพนม 15 165 1 1 2 12 

ปลาปาก 8 85 - - 1 8 
ท่าอุเทน 9 111 - - 2 7 
บ้านแพง 6 66 - - 1 5 
ธาตุพนม 12 136 - - 5 7 
เรณูนคร 8 91 - - 1 8 
นาแก 12 143 - - 2 11 
ศรีสงคราม 9 109 - - 5 5 
นาหว้า 6 68 - - 2 5 
โพนสวรรค์ 7 90 - - 1 7 
นาทม 3 37 - - - 3 
วังยาง 4 27 - - - 3 

รวม 12 99 1,128 1 1 22 81 
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 12 149 1 1 10 2 

นิคมคำสร้อย 7 79 - - 2 6 
ดอนตาล 7 63 - - 3 5 
ดงหลวง 6 60 - - 3 3 
คำชะอี 9 88 - - 1 9 
หว้านใหญ่ 5 43 - - 2 2 
หนองสูง 6 44 - - 3 2 

รวม 7 52 526 1 1 24 29 
รวมท้ังหมด 37 252 2,335 2 2 97 171 

ที่มา :กรมการปกครอง  
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นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีชายแดนที่ติดต่อกับ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 246 กิโลเมตร ซึ่งมี 
จุดผ่านแดนไทย-สปป.ลาว จำนวน 8 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่งดังนี้ 
ตาราง จุดผ่านแดนถาวรและจุดผอ่นปรนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 
นครพนม 

√   
ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง 
ไทย-ลาว แห่งที่ 3 บ้านห้อม   
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง 

บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก   
แขวงคำม่วน 

  
  

√  ด่านท่าเรือ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง 

เมืองท่าแขก  
แขวงคำม่วน 

  
  √ 

บ้านโพธ์ิชัย ตำบลไผล่้อม  
อำเภอบ้านแพง 

บ้านท่าสะอาด  
เมืองปากกระดิ่ง  
แขวงบอลิคำไซ 

  
  √ 

อำเภอท่าอุเทน บ้านหินบูน เมืองหินบูน 
แขวงคำม่วน 

  
  √ 

บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมือง 

บ้านปากเบ่ง  
เมืองท่าแขก  
แขวงคำม่วน 

 
  √ 

อำเภอธาตุพนม บ้านด่าน เมืองหนองบก 
แขวงคำม่วน 

มุกดาหาร 

√ 

 

ด่านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง 
ไทย-ลาว แห่งที่ 2 บ้านสงเปือย  
ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง 

บ้านนาแก  
เมืองไกสอน พมวิหาน  
แขวงสะหวันนะเขต 

 
√ 

 

ด่านท่าเรือ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง 

เมืองไกสอน พมวิหาน          
แขวงสะหวันนะเขต 

4)  โครงสร้างประชากร 
    ในปี พ.ศ. 2562 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,220,047 คน จำแนกได้ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

1,106,928 1,113,141 2,220,047 

นครพนม 355,878 357,632 713,510 
มุกดาหาร 176,708 176,466 353,147 
สกลนคร 574,342 579,043 1,153,390 

ที่มา :กรมการปกครอง 
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 ตารางที่ 3 จำนวนประชากรของกลุ่มจังหวัดฯ เปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ 

ประเทศ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
 

2560 
 

2561 2562 

ประเทศ 66,188,503 66,413,979 66,558,935 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

 

2,218,282 
 

2,221,850 2,219,782 

นครพนม 718,028 718,786 719,136 

มุกดาหาร 350,782 352,282 353,174 

สกลนคร 1,149,472 1,152,282 1,153,390 
ที่มา : กรมการปกครอง 

1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
1) เศรษฐกิจภาพรวม 

1.1) โครงสร้างเศรษฐกิจ 
   จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประมวลผล

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถสรุปได้ว่า ในปี 2561 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 128,845 ล้านบาท สำหรับข้อมูลโครงการเศรษฐกิจ อ้างอิง
ข้อมูล ปี 2561 พบว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคการเกษตรอยู ่ที ่ 94,110 ล้านบาท รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 34,734 ล้านบาท       
และการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 16,808 ล้านบาท 

ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุม่จังหวัด(หน่วย : ล้านบาท) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2557 2558 2559 2560 2561 

ภาคการเกษตร 31,538 32,000 31,761 34,316 34,734 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 31,538 32,000 31,761 34,316 34,734 
ภาคนอกการเกษตร 76,578 79,189 85,465 91,638 94,110 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 446 602 657 527 501 
การผลิต 8,436 8,171 9,236 91,638 94,110 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 1,395 1,389 1,432 1,477 1,352 
การจัดหานำ้ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสียของ
เสีย และสิ่งปฏิกูล     344     377 389   473 481 
การก่อสร้าง 5,881 6,142 6,337 5,882 6,373 
การขายส่งและการขายปลีกการซอ่มยานยนต์และ
จักรยานยนต ์ 11,616 12,984 14,348 16,471 16,808 
การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 3,545 3,076 3,503 4,099 4,489 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 531 636 692 779 885 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,040 1,087 894 1,222 1,241 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7,030 7,876 9,334 9,332 9,902 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 4,284 4,502 5,148 6,261 5,854 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 24 26 51 92 78 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 156 157 196 183 224 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2557 2558 2559 2560 2561 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 5,311 6,520 6,799 6,617 7,011 
การศึกษา 21,430 20,213 20,738 22,273 21,448 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 3,572 3,830 4,098 4,144 4,559 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 156 157 196 233 272 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 1,373 1,431 1,440 1,480 1,613 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) 108,116 111,189 117,226 125,954 128,845 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ต่อคน (บาท) 62,157 64,189 67,968 66,588 68,168 
ประชากร (1,000 คน) 1,739 1,732 1,724 1,892 1,890 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ตารางที ่5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด แยกตามจังหวัดปี 2559 - 2561 (หน่วย : ล้านบาท) 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 117,225 124,325 128,844 

นครพนม 41,438 42,892 44,184 
มุกดาหาร 23,286 25,799 25,363 
สกลนคร 52,501 55,634 59,297 

 

จากสภาวะเศรษฐกิจของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร) ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าโครงสร้าง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดที่สำคัญ คือ การผลิตภาคการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และ
การประมง) ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 26.74 ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ ภาคการศึกษามี
สัดส่วนร้อยละ 18.78 ลำดับถัดมาเป็นภาคการค้าซึ่งพิจาณาจากสาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนร้อยละ 11.73 ตามมาด้วยภาคตัวกลาง
ทางการเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 7.39 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 7.13 ตามลำดับ 

ดังนั้นจากข้อมูลจึงจะเห็นว่ากิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดที่สำคัญและควรส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา คือ การผลิตภาคการเกษตรควบคู่กับภาคอุตสาหกรรม โดยประชาชนส่วนใหญ่    
ของกลุ่มจังหวัดยังประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและภาคการเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญที่สามารถ
เช ื ่อมโยงให้เก ิดการนำผลผลิตทางการเกษตรเข ้าส ู ่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อไป ซ ึ ่งการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปสินค้าการเกษตรเป็นสำคัญ ไม่ว่า
จะเป็น ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ภาคการค้า การบริการและการท่องเที่ยว ก็มีส่วน
สำคัญที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดที่จะมองข้าม ไม่ได้ถึงแม้
บางปีการขยายตัวของภาคการค้าและการท่องเที่ยวจะลดลงบ้างแต่ก็ควรให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้ามีปัจจัยสนับสนุนที่จะก่อให้เกิด
การค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดเนื่องจากการมีสะพานมิตรภาพเชื่อมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึง 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม สามารถพัฒนาทำให้เกิดการค้า
การลงทุนที่เพ่ิมขึ้นได้ ทั้งการค้าผ่านแดน การค้าชายแดน และการค้าภายในกลุ่มจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงให้
เกิดการค้าระหว่างภูมิภาคได้ นอกจากนี้ยังสามรถเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งภายในกลุ่มจังหวัดและภายใน
ภูมิภาคที่เพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต 
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1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GPP per Capita) 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GPP per Capita) ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 205,652 บาท       

ต่อคนต่อปี ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 202,818 บาทต่อคนต่อปี 
  ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรสูงที่สุด

อยู่ที่ 78,802 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรต่ำที่สุด อยู่ที่ 62,766 
บาท ต่อคนต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 6 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หน่วย : บาท) 
 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2559 2560 2561 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 201,335 202,818 205,652 
นครพนม 74,521 76,029 78,802 
มุกดาหาร 67,103 65,459 62,766 
สกลนคร 59,711 61,330 64,084 

2) เกษตรกรรม 
2.1) พื้นที่เพาะปลูก 

   จากการสำรวจเนื ้อที ่และการใช้ประโยชน์ที ่ด ินรายจังหวัด ในปี พ .ศ. 2562          
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่รวมประมาณ 
24,322,828 ไร่ โดยจังหวัดสกลนครมีเนื ้อที ่มากที ่สุด คือ 6,003,602 ไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม 
3,445,418 ไร่ จังหวัดมุกดาหาร 2,712,394 ไร่ ตามลำดับ  

   เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเหนือตอนบน 2 
สามารถแบ่งออกได้ 5 ส่วนได้แก่ นาข้าว พืชไร่ สวนไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผักไม้ดอก/ไม้ประดับ และเนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ โดยในปี พ.ศ. 2562 นาข้าวใช้พื้นที่รวมสูงสุดเท่ากับ 8,336,506 ไร่ ส่วนสวนไม้
ผล/ไม้ยืนต้นใช้พ้ืนที่รวม 1,355,782 ไร่ พืชไร่ใช้พ้ืนที่รวม 1,324,548 ไร่ เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ 
เท่ากับ 1,479,466 ไร่ และ สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ ใช้พื้นที่ 79,604 ไร่ จากเนื้อที่ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ 
สามารถแบ่งเป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 7 เนื้อที่และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2562  

    ที่มา :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่ทั้งหมด 
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 

นาข้าว พืชไร่ 
สวนไม้ผล/ไม้

ยืนต้น 
สวนผัก/ไม้

ดอก/ไม้ประดับ 
การเกษตรอื่นๆ 

ทั้งประเทศ 149,252,451 68,722,388 30,736,029 36,936,484 1,402,143 11,455,407 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63,857,027 41,745,365 11,447,347  5,903,827 318,157  4,442,331 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

24,322,828 8,336,506 1,324,548 1,355,782 79,604 1,479,466 

นครพนม 3,445,418 1,440,351 84,364 216,483 10,413 148,493 
มุกดาหาร 2,712,394 549,060 347,917 189,457 2,124 199,185 
สกลนคร 6,003,602 2,178,842 229,993 271,951 27,265 392,055 
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2.2) ผลผลิต 
   ผลผลิตรวมของพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง 

ส ับปะรด ของกลุ ่มจ ังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2560-2562 สรุปได้ ด ังนี้                                    
ตารางที่ 8 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ข้าวนาปี) ปี พ.ศ. 2560-2562 (หน่วย: ตัน) 

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1,402,319 1,219,739 1,306,925 

นครพนม 483,695 441,649 413,072 

มุกดาหาร 183,451 174,579 184,418 

สกลนคร 735,173 603,511 709,435 
  ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่ 9 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ข้าวนาปรัง) ปี พ.ศ. 2560-2562 (หน่วย: ตัน) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 56,809 81,524 78,092 

นครพนม 31,905 34,805 31,935 

มุกดาหาร 109 202 226 

สกลนคร 24,795 46,517 45,931 
  ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่ 10 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (มันสำปะหลัง) ปี พ.ศ. 2560-2562 (หน่วย: ตัน) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 974,893 874,651 890,769 

นครพนม 96,670 59,590 65,623 

มุกดาหาร 507,843 481,759 492,214 

สกลนคร 370,380 333,302 332,932 
 ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ตารางที่ 11 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สับปะรด) ปี พ.ศ. 2560-2562 (หน่วย: ตัน) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2560 2561 2562 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 27,355 29,121 21,120 

นครพนม 27,355 29,121 21,120 
มุกดาหาร - - - 

สกลนคร - - - 

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3) อุตสาหกรรม 

3.1) มูลค่า 

อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นมูลค่าจากการผลิตหินทราย     
(หินอุตสาหกรรม) มูลค่าอุตสาหกรรมทั้งหมดในแต่ละปีการผลิตเติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 12 มูลค่าภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด (หน่วย: ตัน) 
กิจกรรม 2560 2561 2562 

หินทราย (หินอุตสาหกรรม) 177,406.6 388,398.0 518,619.0 
รวม 177,406.6 388,398.0 518,619.0 

3.2) จำนวนโรงงาน แรงงาน และเงินลงทุน 
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 60 โรงงาน   

ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวนอยู่ที่ 57 โรงงาน  
ในส่วนของแรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนแรงงาน

อยู่ทั้งสิ้น 1,136 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นปีก่อนหน้าที่มีอยู่ประมาณ 475 คน โดยจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีจำนวน
แรงงานมากที่สุดอยู่ท่ี 835 คน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนเงินลงทุนอยู่ที่ 5,384 ล้านบาท 
โดยที่จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีจำนวนเงินลงทุนสูงที่สุด อยู่ที่ 4,486 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 13 จำนวนโรงงาน แรงงาน และเงินลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด / 
จังหวัด 

จำนวนโรงงาน จำนวนแรงงาน จำนวนเงินลงทุน 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 

63 57 60 870 661 1,136 1,461 2,133 5,384 

นครพนม 37 26 23 362 173 191 279 767 805 

มุกดาหาร 20 11 14 183 280 110 542 586 93 
สกลนคร 40 20 23 325 208 835 640 780 4,486 
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4) ท่องเที่ยว 
  4.1) นักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) 

   จำนวนผู้เยี ่ยมเยือนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจำนวน
นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ประมาณ 4,329,047 คน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 
4,565,514 คน โดยจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที ่14 จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(หน่วย: คน) 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 4,086,664 4,329,047 4,565,514 

นครพนม 1,020,768 1,072,172 1,136,554 

มุกดาหาร 1,901,912 2,005,230 2,085,615 

สกลนคร 1,163,984 1,251,645 1,343,345 

ที่มา: สำนักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

   4.2) รายได้ 
    รายได้จากการท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2           

มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยรายได้จากการท่องเที่ยวมีการเติบโตจาก 6,421.47 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559       
เป็น 8,041.68 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 โดยจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีรายได้มากที่สุด ดังนี้ 

ตารางที่ 15 รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หน่วย : ล้านบาท) 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 6,421.47 7,218.17 8,041.68 

นครพนม 1,690.86 1,908.82 2,136.23 

มุกดาหาร 2,835.91 3,172.22 3,498.45 

สกลนคร 1,894.70 2,137.13 2,407.00 

4.3) แหล่งท่องเที่ยว 
   แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

  - แหล่งท่องเที่ยว(สำคัญ) 
  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมะ 

   1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า จ.สกลนคร เช่น แหล่งท่องเที่ยวในเขต
อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.นครพนม เช่น แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.มุกดาหาร เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) 

  2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต ใน จ.สกลนคร เช่น ชาวภูไท บ.โนนหอม บ.ถ้ำเต่า ชุมชน
คาทอลิก บ.ท่าแร่ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ.เชียงเครือ ศูนย์วัฒนธรรมไทยโส้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ.ท่า
วัด จ.นครพนม เช่น กลุ่มสหกรณ์ปั้นดินเผา บ.โนนตาล ชุมชนไทแสก บ.อาจสามารถ ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทเรณู
นคร ศูนย์หัตถกรรมบ้านท่าเรือ หมู่บ้านมิตรภาพไทย -เวียดนาม บ.นาจอก (บ้านลุงโฮ) จ.มุกดาหาร เช่น     
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โฮมสเตย์ บ.นาโสก ห้าแยกชุมชนเวียดนาม หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ.หนองหล่ม หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภู 
หมู่บ้านสานตะกร้าพลาสติก บ.ชัยมงคล เป็นต้น 

 3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก จ.สกลนคร เช่น พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก เป็นต้น จ .นครพนม เช่น พระธาตุพนม พระธาตุศรีคุณ พระธาตุเรณู 
หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก เป็นต้น และ จ.มุกดาหาร เช่น กลองมโหระทึก 

 4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)  

 5) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์  จ.สกลนคร เช่น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร   
วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าอุดมสมพร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล เป็นต้น จ.นครพนม เช่น 
วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดธาตุศรีคุณ วัดโฆษิตดาราม วัดพระธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุ      
ท่าอุเทน วัดมหาธาตุ วัดนักบุญอันนา เป็นต้น จ .มุกดาหาร เช่น วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดบรรพตคีรี 
เป็นต้น   

 6) แหล่งท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง จ.สกลนคร เช่น อุทยานหนองหารเฉลิม    
พระเกียรติ เป็นต้น จ.นครพนม ได้แก่ สะพานมิตรภาพ 3 ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง สวนหลวง ร .9 เป็นต้น      
จ.มุกดาหาร ได้แก่ สะพานมิตรภาพ 2 ตลาดสินค้าอินโดจีน เป็นต้น 

  นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยังมีงานประเพณี วัฒนธรรม และ
สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญ ดังนี้ 

▪ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (จังหวัดสกลนคร) 
▪ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร (จังหวัดนครพนม) 
▪ หอแก้วเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดมุกดาหาร) 
▪ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร 

▪ ตลาดอินโดจีนนครพนม 

▪ อุทยานแห่งชาติภูพาน (จังหวัดสกลนคร) 
▪ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (จังหวัดมุกดาหาร) 
▪ งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน (จังหวัดสกลนคร) 
▪ งานประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษา (จังหวัดนครพนม) 
▪ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (จังหวัดนครพนม) 
▪ งานแข่งเรือออกพรรษา ไทย - ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) 
▪ แลนด์มาร์คพญานาค (นครพนม) 

   4.4) เทศกาลประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
   ข้อมูลเทศกาลประจำปีของกลุ่มจังหวัดในแต่ละเดือน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  
กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีเทสกาลประจำปีดังต่อไปนี้ 
ตาราง ข้อมูลงานเทศกาลประจำปีของกลุ่มจังหวัด 

เดือน เทศกาล จังหวัด 
มกราคม 1. งานประเพณรีวมน้ำใจไทกะเลิง 

2. งานวันภูไทโลก 
3. งานนมัสการพระธาตเุชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน 
4. งานเสี่ยวแคมป ์
5. งานรวมน้ำใจไทสกลและงานก 

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
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ตาราง ข้อมูลงานเทศกาลประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

6. าชาด 
7. งานบูรพาจารย ์
8. ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ เขื่อนริมแม่น้ำโขง บริเวณตลาดอินโดจีน 
9. ทำบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 
10. งานวันครบรอบละสังขารหลวงปู่เหล้า เขมปัตโต 
10. พิธีจุดเทียนข้ึนภูมโนรมย์ไหว้พระใหญ่วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ 
11. งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ณ สนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
12. บุญเข้ากรรม บุญเข้าปริวาสกรรม ณ คณะสงฆ์อำเภอดงหลวง 

สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กุมภาพันธ ์ 1. งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม 
2. งานประเพณบีุญข้าวจี่ยักษ์ อนุรักษ์ปราสาทขอม ออนซอนผ้าย้อมคราม 
3. งานเทศกาลโส้รำลึก 
4. กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว ปั่นเทีย่วริมภู ปีนดูยอดภเูพ็ก เทศกาลวนัมาฆบูชา 
5. มหกรรมข้าวฮางโลก 
6. งานนมัสการพระธาตุพนม 
7. ประเพณีแสกเต้นสาก 
8. ประเพณีโส่ทั่งบั้ง 
9. งานประเพณบีุญกองข้าว  
10. งานบรูไฮ ไทโซ ่
11. กิจกรรมปั่นจักรยาน 2 ล้อ 2 น่องท่อง 2 แผ่นดิน 
12. งานมหกรรมอาหารไทย จีน มุกดาหาร ณ ตลาดอินโดจีน 
13. บุญกองข้าวไขประตูเล้าชาวผูไ้ทบ้านนาโสก 
14. ประเพณีเข้าจี่ ณ วัดเฉลิมชัย อบต.ผึ่งแดด 
15. บุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาต ุ

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

มีนาคม 1. วัฒนธรรมเซิ้งผีโขน 
2. สุริยปฏิทิน ณ ปราสาทภเูพ็ก 
3. งานโฮมเหง้าเผ่าภูไท ไหว้พระไกรสรราช 
4. งานบุญผะเวสตำบลนาอุดม 

สกลนคร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

เมษายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 

1. เทศกาลภไูทรำลึกและนมสัการเจา้ปู่มเหศักดิ์ 
2. เทศกาลสงกรานต์วัดพระธาตเุชิงชุมวรวิหาร 
3. งานประเพณสีงกรานต์นครพนม 
4. เทศกาลสงกรานต์เรณ ู
5. เทศกาลกินหมหูันแก่งกะเบา 
6. โครงการประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
7. งานประเพณบีุญผะเวส บ้านนาโสก 
8. งานประเพณีแห่บาตรออมสินวดัคำแสนสุข 
9. งานประเพณีกินข้าวปุ้นเอาบุญผะเวส 
10. งานประเพณีสงกรานต ์
11. งานประเพณีแห่ดอกไม ้
 
 
1. งานเทศกาลวิสาขบูชา 
2. งานบุญมหาชาติและบญุบั้งไฟ 

สกลนคร 
สกลนคร
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
 
สกลนคร 
สกลนคร 



    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

1-16 

ตาราง ข้อมูลงานเทศกาลประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

3. งานบุญบั้งไฟไชยบุร ี
4. งานประเพณบีุญบั้งไฟ 
5. งานกินข้าวปุ้นเอาบุญบั้งไฟ 
6. บุญวิสาขบูชา 
7. บุญประเพณีบวงทรวงเจ้าปูด่อนตาล ณ บรเิวณศาลเจ้าปู่เจ้าดอนตาล 
บุญซำฮะ เลีย้งมเหศักดิ์หลักเมือง จัดขึ้นท่ีหมู่บ้าน ตำบลที่เป็นชนเผา่ไทยอีสาน 

นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

มิถุนายน 1. วิสาขบูชาโลก 
2. บุญชำฮะเมือง 
3. บวงสรวงองค์ปู่พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ลำน้ำโขง ณ บริเวณศาลพญานาคใต้สะพาน

พญานาคแห่งที่ 2 
4. งานออนซอนมูนมังชนเผ่าไทยกะเลิง  
5. บุญเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ในวัดทุกพื้นที่ของทุกปี 
6. บุญข้าวประดับดินทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอหนองสูง 

นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กรกฎาคม 1. งานเทศกาลอาสาฬหบูชาสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 
2. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
3. บุญเข้าพรรษา ณ วัดไตรภูมิ อบต.หนองสูง 

สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

สิงหาคม 1. วันบวงสรวงพระธาตุพนมล้ม 
2. งานโฮมเหง้าเผ่าผูไ้ท  
3. กิจกรรมเที่ยวป่าหน้าฝน อบต.นาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร 

นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กันยายน 1. งานประเพณไีหลเรือไฟ 
2. งานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือไหลเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้าน (ชิงถ้วยพระราชทานฯ) 
3. วันสัตตนาคารำลึก 
4. บุญเข้าสาก (ข้าวสารท) ทุกวัด ทุกหมู่บ้าน ในอำเภอหนองสูง 
5. งานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร 

สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

ตุลาคม 1. เทศกาลประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร 
2. ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 
3. งานแข่งเรือ  
4. งานตักบาตรเทโว ณ วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย ์
5. พิธีรำลึกบุญราศสีองคอน 
6. ประเพณกีารแข่งเรือออกพรรษาไทย–ลาว ตีชา้งน้ำนอง (มกุดาหาร–สะหวันนะเขต) 
7. งานปั้นฝ้าย สายบุญ จลุกฐิน 
8. งานออกพรรษาสองแผ่นดิน บริเวณหน้าเขื่อนรมิโขงตลาดอินโดจีน 
9. กิจกรรมชมประติมากรรมหินเทิบ ชมทุ่งดอกดุสิตา ณ ลานหินอุทยานแห่งชาติ 

ภูผาเทิบ 
10.ประเพณีจลุกฐินดอนตาล ชมเรือไฟโบราณลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ 
11. งานประเพณีแข่งเรือในวันออกพรรษาทุกปี เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ 
12. งานประเพณีวันออกพรรษา อบต.กกแดง 
13. งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา 
14. งานประเพณีวันออกพรรษาและตักบาตรเทโวโรหณะ 
 

สกลนคร 
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
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พฤศจิกายน 1. งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพของพระอาจารย์มั่น ภรูิทัตโต 
2. เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล 
3. งานเกษตรแฟร์นนทรีอสีาน 
4. ประเพณีแพเซิ้ง แข่งเรือ และลอยกระทง 
5. งานประเพณลีอยกระทง  
6. งานสืบสานประเพณีลอยกระทงรมิฝั่งโขง 
7. ประเพณีลอยกระทง ณ บรเิวณศาลเจ้าปู่พญานาค  
8. ประเพณีจุลกฐิน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่นทุกอำเภอ) 
9. ประเพณีกฐินน้ำบูชาพญานาค ณ บริเวณศาลเจ้าปู่พญานาคใต้สะพานมิตรภาพไทย-

ลาว แห่งที่ 2  
10. งานประเพณีแข่งเรือยาว  

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 

ธันวาคม 1. ประเพณีข้าวเม่อปลามัน (ข้าวใหม่ปลามัน) ณ ชุมชนผู้ไทบ้านโนนหอม 
2. เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประเพณีแห่ดาว 
3. วันเฉลิมฉลองนักบุญราศี  
4. มุกดาหาร–สะหวันนะเขตมาราธอนนานาชาติ  
5. งานปฏิบัต ิธรรมประจำปีว ัดนาอุดมวนาราม ชาวบ้านตำบลนาอุดมคณะสงฆ์           

อบต.นาอุดม 
6. งานฉลองบุญราศีทั้ง 7 วัดสองคอน 
7. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 4 แผ่นดินตลาดอินโดจีนเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
8. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมบารมี ส่งท้ายปีเก่า  

สกลนคร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
มกุดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

ที่มา: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุม่จังหวดั, 2560 
5) การค้า 

5.1) สถานการณ์การค้าในกลุ่มจังหวัด  

ตารางที่16 สถานการณ์การค้าในกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2557 – 2559 (หน่วย: ล้านบาท) 
กิจกรรม 2557 2558 2559 

การขายส่งและการขายปลีกการซอ่มยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

11,616 12,984 14,348 

มูลค่าการค้า (กิจกรรมการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ) ของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีการเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 14,348 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมาจาก
ปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 12,984 ล้านบาท 

5.2) การค้าชายแดน 
1. การค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว  

ช่องทางการค้าและด่านชายแดนไทยและ สปป.ลาว มีแนวพรมแดนต่อเนื่องกันถึง 1,760 กิโลเมตร 
จังหวัดชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว มี 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ 
เลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีด่านการค้าทั้งด่านระดับสากล 
14 แห่ง ด่านผ่อนปรน  30 แห่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
ลาวที่จังหวัด นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีช่องทางการค้ารวม 8 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง 
และ จุดผ่อนปรน 4 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 17 แสดงประเภทด่านชายแดนไทยกับ สปป.ลาว 
จังหวัด 

 
ประเภทด่านชายแดน 

ถาวร ผ่อนปรน ชั่วคราว 
นครพนม ด่าน อ.เมืองนครพนม ต .ในเมือง

เทศบาล เมืองนครพนม  
- เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน  
(ด่านสากล) 

บ.ดอนแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง 
- บ.บุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ 

- 

ด่านศุลกากร อ.ท่าอุเทน 
- บ. หินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน 
บ.ธาตุพนมสามัคคี ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  
- บ.ปากเซบั้งไฟ บ.ด่านเมืองหนองบก แขวงคำม่วน 

จ ุดผ ่านแดนสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-คำม่วน) บ.ห้อม ต.อาจ
สามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 
-บ.เวินใต้ เมืองท่าแขก 

บ.หนาดท่า ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม 
- บ.ปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน 

มุกดาหาร ด่าน อ.เมืองมุกดาหาร 
- เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต 
(ด่านสากล) 

 - 

ด่าน บ.สงเปือย 
ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมืองมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพ 
2) 
- บ.นาแก เมืองไกสอนพมวิหาน  
แขวงสะหวันนะเขต   

 ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 
  
มูลค่าสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านด่านศุลกากรไทย–ลาว (รายจังหวัด)ปี 2560 – 2562 

ตารางที่ 18 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ปี 2560 – 2562                       หน่วย : ล้านบาท 

ด่านจังหวัด 
2560 2561 2562 ( มกราคม – มิถุนายน ) 

ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า 

นครพนม 7,969.00  7,088.16 880.84 6,348.43  8,473.89 -2,125.47 3,812.36 4,280.47 -468.11 

มุกดาหาร 29,246.81  34,308.38 -5,061.57 25,438.47  36,878.89 -11,440.42 11,501.88 16,160.21 -4,658.32 

รวม 37,215.81 41,396.54 -4180.73 31,786.90 45,352.78 -13,565.89 15,314.24 20,440.68 -5,126.43 
ที่มา :กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 
2. มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย - เวียดนาม (รายจังหวัด) 

ตารางที่ 19 แสดงมูลค่าการค้าผ่านแดนไทย – เวียดนาม ปี 2560 – 2562                                   หน่วย : ล้านบาท 

ด่านจังหวัด 
2560 2561 2562 (มกราคม-มิถุนายน) 

ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า 

นครพนม 46,650.35  14,923.46 31,726.88 43,986.83  18,060.76 25,926.07 24,061.90 6,145.38 17,916.52 

มุกดาหาร 13,967.82  2,095.45 11,872.37 11,905.05  2,231.86 9,673.19 6,542.96 1,156.50 5,386.46 

รวม 60,618.17 17,018.91 43,599.25 55,891.88 20,292.62 35,599.26 30,604.86 7,301.88 23,302.98 
 ที่มา :กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
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ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทย – เวียดนาม (จากจังหวัดมุกดาหารและนครพนม) 
 - เส้นทางการค้า R9 (เริ่มจากจังหวัดมุกดาหารผ่านแขวงสะหวันนะเขต จนถึงชายแดนบริเวณบ้าน
สะหวันนะเขตใน สปป.ลาว เข้าสู่เมือง Quag Tri ในเวียดนาม มี 2 ช่องจราจร ถนนค่อนข้างคดเคี้ยว ระยะ
ทางไกลกว่าเส้น R12 และค่าขนส่งค่อนข้างสูง เนื่องจากการขนส่งส่วนใหญ่ในเส้นทางช่วง สปป .ลาว และ
เวียดนามยังเป็นของผู้ให้บริการขนส่งเวียดนาม 

- ปัญหาการจำกัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสายหลักของเวียดนาม 
R3A มี 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางผ่านชุมชน และมีระบบการจราจรต่างจากไทยคือใช้รถพวงมาลัยขวาทำให้
ต้องเปลี่ยนถ่ายรถบรรทุกสินค้าหรือเปลี่ยนหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดพรมแดน และระบบโลจิสติกส์ของ  
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 

3. มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย - จีนตอนใต้ (รายจังหวัด) 
ตารางที่ 20 แสดงมูลค่าการค้าผ่านแดนไทย – จีนตอนใต้ ปี 2560 – 2562                             หน่วย : ล้านบาท 

ด่านจังหวัด 
2560 2561 2562 (มกราคม-มิถุนายน) 

ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า 

นครพนม 1,338.57  1,826.09 -487.52 1,851.01  6,497.96 -4,646.95 5,889.49 1,566.72 4,322.77 

มุกดาหาร 23,592.50  40,621.24 -17,028.74 17,762.65  57,143.33 -39,380.69 7,392.01 31,707.04 -24,315.03 

รวม 24,931.07 42,447.33 -17,516.26 19,613.66 63,641.29 -44,027.64 13,281.50 33,273.76 -19,992.26 
 ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์     

ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทยกับจีนตอนใต้ 
ประเทศไทยยังไม่สามารถให้สัตยาบรรณความตกลงขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้กรอบความร่วมมือ 

GMS กับประเทศคู่ภาคี ได้แก่ ประเทศจีนตอนใต้ เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ได้โดยในส่วนของ สปป .ลาว 
ประเทศไทยมีความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในส่วนของลาวและเวียดนามมีบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – 
ลาว – เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามแดนของสินค้าและผู้โดยสารที่จุดผ่านแดนลาวบาว 
แดนสะหวัน(เวียดนาม – ลาว) และ จุดผ่านแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต (ไทย – ลาว) 

5.3) ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambol One Product: OTOP)  
ใน พ.ศ. 2561-2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 

OTOP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจังหวัดสกลนครสามารถทำรายได้จากการขายสินค้า OTOP มากที่สุด
หากเทียบกับจังหวัดอื่นๆ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครพนม และมุกดาหารตามลำดับ โดยในปี พ.ศ 2562      
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 
5,766,039,200.00 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ 2561 ซึ่งมีมูลค่า 4,643,391,322.00 บาท ถึง 1,122,647,878 บาท 

ตารางที่ 21 ยอดขายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด(หน่วย: บาท) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2561 2562 2563 (11 เดือน) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

4,643,391,322.00 5,766,039,200.00 5,828,135,577.00 

นครพนม 1,155,402,444.00 1,431,970,744.00 1,530,341,242.00 
มุกดาหาร 893,366,434.00 1,082,077,778.00 968,975,721.00 
สกลนคร 2,594,622,444.00 3,251,990,678.00 3,328,818,614.00 

ตาราง: รายการผลิตภณัฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลติภณัฑ์ของกลุ่มจังหวัด 
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จังหวัด รายการ 

สกลนคร 

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าวฮางงอกมะลิ 105 ข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมทอง แจ่วบอง
สม ุนไพร ข ้ าวแตน น ้ ำหม ่อนพร ้อมด ื ่ ม  น ้ ำ เม ่ าภ ูพาน ไวน ์ เม ่ า  ไวน ์ เม ่ าภ ูพาน ไวน ์  อ ุ ไอ ่คำ  
น้ำลูกหม่อนเข้มข้น  
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ กระเป๋าหวายแบบมีฝาปิด ผ้าสไบ ผ้าพันคอ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ รองเท้าสุภาพบุรุษ  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิก โคมไฟกะลามะพร้าว ตะกร้าหวายลายขิด 
ย่ามคราม 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ สมุนไพรอบตัว 

นครพนม 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ กระเทียมดอง กะละแมทูลใจ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ขนมเทียนแก้ว ข้าว
อินทรีย์ จมูกข้าวแม่สุชาดา ข้าวนางเล็ดคำเดียว ข้าวฮางงอกคุณแม่ สับปะรด ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว
ฮางงอกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ แตงโมไร้เมล็ด 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้ายกมุก ผ้าพันคอ เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป  เสื้อปักมือภูไท
ประยุกต์ แปรรูปผ้าพื้นเมือง เสื้อถัก ผ้ามัดหมี่ เสื้อปักมือ ผ้าคลุมไหล่ 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ได้แก่ พิณ เสื่อนวดเพื่อสุขภาพ 

มุกดาหาร 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ ข้าวกล้องหอมนิล  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน ผ้าทอลายขัด เสื้อเย็บมือ ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน 
เสื้อภูไทบุรุษ  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ได้แก่ ตะกร้าจ่ายตลาด กระเป๋าเดินทาง ตะกร้าหวายเทียม ตะกร้าฝา
ปิดโครงเหล็กใหญ่ ตะกร้าฝาปิด กระเป๋า เครื่องสำอาง กระเป๋าล้อลาก ถังโครงเหล็กใส่ผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ถังเตี๊ย
เสริมโครงเหล็ก แจกันโต๊ะหมู่บูชา  

  5.4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
             กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด คือ จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จากการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ โดยผ่านเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่
เป้าหมายเป็น 2 ระยะ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารอยู่ในระยะที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดตาก 
มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ในพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้เป็นพื้นที่ชายแดน เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมปัจจัยการผลิตในพื้นที่ และการเติบโตทางด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในพื้นที่ พื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีพ้ืนที่ทั้งหมด จำนวน 361,524 ไร่ หรือ 578.5 ตารางกิโลเมตร และขอบเขต
พ้ืนที่การจัดตั้งในพื้นที่ 3 อำเภอ 11 ตำบล ดังนี้  

อำเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลคำ
อาฮวน และตำบลนาสีนวน 

อำเภอดอนตาล 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนตาล และตำบลโพธิ์ไทร 
อำเภอหว้านใหญ่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม ตำบลบางทรายน้อย และตำบลชะโนด 
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ภาพ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

ที่มา: คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558 

ปัจจุบันกรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยเปิดให้
ผู้ลงทุนที่สนใจประมูลครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้มาลงทุนสนใจประมูลจำนวนน้อย ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการ
ลงทุนให้ดึงดูดผู้ลงทุนต่อไป โดยมีบัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 5 กลุ่ม
กิจการ ได้แก่ 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง 
2) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
3) กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
4) กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ภาคเอกชนมีความต้องการให้ขยายบัญชีประเภทกิจการเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่ม
กิจการ เช่นเดียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
           เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จากการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ โดยผ่านเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีการกำหนด
พ้ืนที่เป้าหมายเป็น 2 ระยะ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมอยู่ในระยะที่ 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย 
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ในพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้เป็นพื้นที่ชายแดน เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ และการเติบโตทางด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในพื้นที่ พ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีพ้ืนที่ทั้งหมด จำนวน 495,743.75 ไร่ หรือ 794.79 ตารางกิโลเมตร และ
ขอบเขตพ้ืนที่การจัดตั้งในพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล ดังนี้ 

อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลกุรุคุ ตำบลท่าค้อ ตำบลนาทราย ตำบลนาราช 
ควาย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลหนองญาติ ตำบลหนองแสง และตำบลอาจสามารถ  
อำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนตาล ตำบลเวินพระบาท และตำบลรามราช 
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ในปัจจุบันกรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยเปิด
ให ้ ผ ู ้ ล งท ุ นท ี ่ สน ใจ เสนอซ ื ้ อ เอกสาร เ สนอโครงการลงท ุนและแผนพ ัฒนาในพ ื ้ นท ี ่ ไ ด ้ ต ั ้ งแต่  
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หลังจากนั้น 1 เดือนจะพานักลงทุนสำรวจพื้นที่ 
ขณะที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 1,363-2-17.10 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลอาจสามารถ อำเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม อัตราค่าเช่า 8,400 บาทต่อไร่ต่อปีแรก และค่าธรรมเนียมจัดให้เช่า 140,000 บาทต่อไร่
ต่อ 50 ปี ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 3 ส่วน 1) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยต้องเสนอ
แผนการพัฒนาพื้นที่ที ่ขอลงทุนและแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทเบื้องต้น (Conceptual Master Plan) 
ประกอบด้วย การจัดทำผังพัฒนาพื้นที่ สอดคล้องกับผังเมือง ชุมชน ท้องถิ่น และแผนแม่บทในระดับจังหวัด 
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs 
รวมถึงจุดเด่นภายในโครงการ/นวัตกรรมเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0 ด้วย 2) รูปแบบจำลองเชิงธุรกิจ/ระยะเวลา
ดำเนินการ และศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน และ 3) เสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า (ค่าธรรมเนียมขั้น
ต่ำที่ทางราชการกำหนด) โดยมีบัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 13 กลุ่ม
กิจการ ได้แก่  

1) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข้อง  
2) กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
3) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม  
4) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครืองเรือน 
5) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
7) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 
8) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
9) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก การผลิตพลาสติก 
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10) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา 
11) กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
12) กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

6) ข้อมูลทางสังคมและความม่ันคง 

6.1) สถานการณ์ความยากจน 
กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนคนจนอยู ่ที ่ประมาณ 

246,400 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 41.12 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนและสัดส่วนที่ลดลง
จากช่วงปีก่อนหน้า ทั้งนี้  ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดที่มีจำนวนและสัดส่วนคนจนสูงที่สุดของกลุ ่มจังหวัดฯ        
คือสกลนครที่มีจำนวนคนจนอยู่ที่ประมาณ 107,500 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.81 
ตารางที่ 22 จำนวนและสัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จำนวนคนจน (พันคน) สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 368 278.3 246.4 

 
64.17 

 
49.86 

 
41.12 

นครพนม 171.5 156.8 98.4 30.24 27.78 17.52 

มุกดาหาร 69.8 48.8 40.5 20.12 14.13 11.79 

สกลนคร 126.8 72.7 107.5 13.81 7.95 11.81 
ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

6.2) แรงงาน (จำนวนแรงงานในภาพรวมของกลุ่ม) 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2563 มีกำลังแรงงานรวม 

850,977 คน ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า จังหวัดที่มีจำนวนแรงงานสูงที่สุดคือจังหวัดสกลนคร ที่มีแรงงานจำนวน 
388,878 คน ในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร มีจำนวนแรงงานน้อยที่สุด อยู่ที่ 186,379 คน 

    อย่างไรก็ตาม กลุ่มจังหวัดฯ มีผู้ว่างงานในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 9,808 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีผู้ว่างงานสูงที่สุดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 23 สถานการณ์แรงงานของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด / กลุ่มจงัหวัด 

กำลังแรงงานรวม 
Total Labor Force (คน) 

ผู้ว่างงาน 
Unemployed (คน) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

891,093 868,138 850,977 6,977 8,844 9,808 

นครพนม 290,987 281,047 275,720 4,989 6,454 6,037 

มุกดาหาร 197,227 194,615 186,379 431 971 988 

สกลนคร 402,879 392,476 388,878 1,557 1,419 2,783 
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6.3) การศึกษา 
   สถานการณ์ทางด้านการศึกษา ในปี 2560 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 208,822 คนซึ่ง

ลดลงจากปีก่อนหน้า ในขณะที่มีจำนวนครูอยู่ที่ 12,890 คน และมีจำนวนห้องเรียนอยู่ที่ 12,645 ห้อง ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าทั้งสิ้น  

   จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีจำนวนักเรียน จำนวนครู และจำนวนห้องเรียนมาก
ที่สุด ในกลุ่มจังหวัด 
ตารางที่ 24 จำนวนห้องเรียน ครู และนักเรียนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด / กลุ่มจงัหวัด 
จน.ห้องเรียน 

(สพป.-รวมทุกระดบัชั้น) 
จน.ครู 

(สพป.-รวมทุกระดบัชั้น) 
จน.นักเรียนทั้งหมด 

2560 2561 2563 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 

12,645 12,617 12,645 12,890 13,131 12,890 208,822 209,591 208,822 

นครพนม 4,236 4,306 4,236 4,089 4,197 4,089 67,568 68,379 67,568 

มุกดาหาร 2,233 2,269 2,439 2,148 2,064 2,156 32,513 32,297 31,329 

สกลนคร 6,176 6,087 6,176 6,653 6,733 6,653 108,741 108,745 108,741 

*หมายเหตุ: รวมลูกจ้าง 
ตาราง รายชื่อสถานศึกษาระดับอดุมศึกษาในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ สถาบันอาชีวศึกษา 
สกลนคร 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร 

1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
2. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 
3. วิทยาลัยการอาชีพสวา่งแดนดิน 
4. วิทยาลัยอาชีพพรรณานิคม  

นครพนม 1. มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

นครพนม 

1. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
3. วิทยาลัยการอาชีพนาแก 
4. วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม 

มุกดาหาร 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1. ว ิทยาล ัยการอาช ีพนวม ินทราช ิ นี
มุกดาหาร 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอน
ตาล 

 

ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และเว็บไซตส์ารานกุรมเสรี, 2560 
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6.4) สาธารณสุข 
1) จำนวนสถานพยาบาล 

     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ.2561 มีจำนวน
สถานพยาบาลจำนวน 44 แห่ง มีเตียงคนไข้รองรับได้จำนวน 4,037 เตียง โดยจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มี
สถานพยาบาล และจำนวนเตียงคนไข้สูงที่สุดของกลุ่มจังหวัด 
ตารางที่ 25 จำนวนสถานพยาบาล และจำนวนเตียงคนไข้ 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จน.สถานพยาบาล จน.เตียงคนไข ้

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 38 42 44 3,196 3,529 4,037 

สกลนคร 18 20 7 1,663 2,040 2,918 

นครพนม 13 14 8 1,052 946 576 

มุกดาหาร 7 8 29 481 543 543 
 

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มี
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีจำนวนแพทย์อยู่ที่ 565 คน ทันตแพทย์อยู่ที่ 189 คน 
เภสัชกรณ์ 332 คน และพยาบาลอยู่ที ่ 3,949 คน โดยจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีจำนวนบุคลากรทาง
การแพทย์มากที่สุด ในขณะที่จังหวัดมุกดาหารมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์น้อยที่สุด 

ตารางที ่26 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด / กลุ่ม
จังหวัด 

จน.แพทย์ จน.ทันตแพทย ์ จน.เภสัชกร จน.พยาบาล 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนบน 2 

470 523 565 146 184 189 296 312 332 3,667 3,819 3,949 

นครพนม 134 134 134 53 63 69 92 99 106 1,173 1,165 1,181 

มุกดาหาร 101 100 108 25 35 39 51 53 61 646 702 760 

สกลนคร 235 289 323 68 86 81 153 160 165 1,848 1,952 2,008 
 
ตาราง ผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556-2558 
 

จังหวัด/กลุม่จังหวดั 2559 2560 2561 
สกลนคร 3,565,044 4,226,267  4,019,173 
นครพนม 1,937,332 2,131,340 2,100,996 
มุกดาหาร                  456,364                    1,113,350                  1,107,418 
กลุ่มจังหวัด 5,958,740 7,470,957 7,227,587 
 

ที่มา: สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพ ผู้ป่วยนอก จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559-2561 
 

   6.5) ด้านความม่ันคง 
            1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

               ความปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จากข้อมูลสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง โจรกรรม
รถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค กระบือ โจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตร ที่ เกิดขึ้นและมีการ
จับกุมได้ภายในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2560-2563 การรับแจ้งกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจในกลุ่มจังหวัด มีจำนวน
การแจ้งคดีเพ่ิมข้ึน และมีการจับกุม  
ตาราง สถิติการรับแจ้งและจับกมุกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ 

จังหวัด 
รวมคดีอาญาที่น่าสนใจ (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2560 2561 2562 2563 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

สกลนคร 160 105 182 103 200 167 184 159 
นครพนม 115 86 124 74 137 114 92 27 
มุกดาหาร 95 57 70 41 105 90 96 40 
กลุ่มจังหวัด 370 248 376 218 442 371 372 226 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยามเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

เม ื ่อพิจารณาคดีอ ุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ ในปี พ.ศ.2560-2563 ลดลงอย่างต ่อเนื ่อง                  
ในป ีพ.ศ.2563 มีการรับแจ้งลดลง 
ตาราง สถิติการรับแจ้งและจบักุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญั 

จังหวัด 
รวมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญั (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2560 2561 2562 2563 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

สกลนคร 20 14 22 17 18 13 25 22 
นครพนม 28 19 20 13 17 14 8 7 
มุกดาหาร 10 10 6 6 5 4 5 4 
กลุ่มจังหวัด 60 45 56 43 50 39 49 45 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยามเสพติด กระทรวงยุติธรรม  
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2) ปัญหายาเสพติด 
            กลุ่มจังหวัดมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศ

ไทย โดยระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563 มีการจับกุมคดีในเรื่องยาเสพติด ดังนี้ 
ตาราง สถิติการจับกุมคดียาเสพตดิ 

จังหวัด 
จำนวนคดีการจับกุมยาเสพติด 

2561 2562 2563 
สกลนคร 2856 2639 3170 
นครพนม 1572 2952 2241 
มุกดาหาร 2494 2784 3157 
กลุ่มจังหวัด 6922 8375 8568 
ที่มา: จากหนังสือผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดได้ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 4 ประเภท ระหว่างปี พ.ศ. ฃ2559-
2561 จับกุมได้มากที่สุด คือ เมทแอมเฟตามีน กัญชาแห้ง ไอซ์ พืชกระท่อม และเฮโรอีน ตามลำดับ 
ตาราง สถิติการจับกุมคดียาเสพตดิ ตามประเภทของยาเสพตดิ 

ประเภทของยาเสพติดที่จับกุม 2559 2560 2561 
เมทแอมเฟตามีน               6,669                7,807               7,996  
กัญชาแห้ง                  480                   441                  382  
ไอซ ์                   28                    86                   107  
พืชกระท่อม                   26                    40                    82  
อื่น ๆ (เฮโรอีน)                    -                        1                     -    
ที่มา: ผลการปราบปรามยาเสพตดิทั่วประเทศสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.)  ปี พ.ศ.2559-2561 

 

7) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.1) คมนาคม 

- การคมนาคมทางบก 

 โครงข่ายถนนในจังหวัดสกลนคร 

โครงข่ายเส้นทางคมนานาคมสายหลักท่ีสำคัญ ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 22 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัด
ต่างๆ ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม และสามารถใช้เป็นเส้นทางหลักติดต่อกรุงเทพมหานครโดยผ่าน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และเส้นทางหมายเลข 213 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดสกลนครกับจังหวัด
กาฬสินธุ์ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายสกลนคร-บ้านต้อง ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับอำเภอ
ทางตอนใต้ของจังหวัดนครพนม มีถนน รพช. เป็นทางเลี่ยงเมืองรอบนอก 

โครงข่ายถนนในจังหวัดนครพนม 

โครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจังหวัด
นครพนม-อุดรธานี และเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่กรุงเทพมหานคร สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เป็น
เส้นทางท่ีเชื่อมโยงจังหวัดนครพนม กับจังหวัดหนองคาย และมุกดาหาร โครงข่ายระบบถนนของเมืองนครพนม
เป็นรูปแบบระบบตารางสี่เหลี่ยม (Grid Pattern) โดยเฉพาะในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจการค้า (Central 
Business District, CBD) และมีเส้นทาง 3 ทาง คือ ถนนนิตโย ซึ่งวางในแนวตะวันออก ตะวันตกและทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 นี้มีลักษณะเป็นโครงข่ายถนนแบบรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง (Radial Network) 
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โครงข่ายถนนในจังหวัดมุกดาหาร 

โครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 เป็นถนนสายหลักที่
เชื่อมโยงระหว่างเมืองมุกดาหารกับอำเภอข้างเคียง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 (ถนนมุกดาหาร-คำชะอี) 
เป็นถนนสายหลักของอำเภอเมืองมุกดาหารที่เชื่อมต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเป็นสายทางหน่วยรับผิดชอบแยกได้ 
ดังนี้ 
 - เส้นทางที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 212 2034  2042  
2104  2277  2287  2292  2339 และ 2370 ซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น 361.316 กิโลเมตร 

 - เส้นทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบท ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2546 จำนวน 70 สาย พ.ศ. 2547 จำนวน 33 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 401.76 กิโลเมตร 
และยังมีโครงข่ายทางหลวงชนบท กรมทางหลวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร 
จำนวน 11 สาย ระยะทางรวมทั้งสิ้น 244.86 กิโลเมตร   

 - เส้นทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารดำเนินการรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น จำนวน 158 สาย 
แยกเป็นถนนคอนกรีต 48 สาย ลาดยาง 58 สาย ลูกรัง 52 สาย รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 414.28 กิโลเมตร 

แผนภาพที่ 2 ระบบการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 

 
 

- การคมนาคมทางอากาศ 

    ท่าอากาศยานสกลนคร ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด 17 11  42.50580 ลองจิจูด 104 07 
07.05547 ระดับความสูง 160.4467 เมตร บนพื้นที่ 1,000 ไร่ มีขนาดทางวิ่ง 45 x 2,600 เมตร มีพ้ืนที่อาคาร
ผู้โดยสาร 5,455 ตร.ม. การรองรับผู้โดยสาร ขาออก/ขาเข้า 250/250 คนต่อชม. พื้นที่ลาดจอดเครื่องบิน 
9,000 ตร.ม. มีเที่ยวบินให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ - สกลนคร - กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ 4 เที่ยว (ไป-กลับ) 

ท่าอากาศยานนครพนม ตั้งอยู่ที่พิกัด ละติจูด 17  23  07.22133 ลองจิจูด 104  38  
30.79611 ระดับความสูง 172.8580 เมตร บนพื้นที่ 4,500 ไร่ อาคารผู้โดยสาร ขาเข้า/ขาออก (คน/เที่ยว) : 
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224/149 มีขนาดทางวิ่ง 45 x 2,500 เมตร มีพื้นที่อาคารผู้โดยสาร 9,300 ตร.ม. การรองรับผู้โดยสารขาออก/
ขาเข้า 40๐/40๐ คนต่อชม. พื้นที่ลาดจอดเครื่องบิน 72,000 ตร.ม. มีเที่ยวบินให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ –
นครพนม - กรุงเทพฯ ในทุกวัน วันละ 4 เที่ยวต่อวัน (ไป-กลับ) 

ทั้งสองท่าอากาศยานมีสายการบินให้บริการทั้งหมด ๒ สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ และสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเส้นทางการบินมีเพียงเส้นทางเดียวคือ กรุงเทพมหานคร(ดอนเมือง) 

จำนวนเที่ยวบินตั้งแต่เดือนมกราคม–ธันวาคม พ.ศ.2559 ทั้ง 2 ท่าอากาศยานมีจำนวนเที่ยวบินรวม 
2 , 7 98  เ ท ี ่ ย ว บ ิ น  จ ำนวน เท ี ่ ย ว บ ิ น ข าออกร วม  2 , 7 97  เ ท ี ่ ย ว บ ิ น  แล ะจ ำนวนผ ู ้ โ ด ยส า ร  
ขาเข้า จำนวน 358,216 คน จำนวนผู้โดยสารขาออก จำนวน 359,612 คน ซึ่งมีรายละเอียดการบินรายเดือน
ของทั้ง 2 ท่าอากาศยานของกลุ่มจังหวัด และตามสายการบินของทั้ง 2 บริษัท ดังตาราง  
ตาราง ข้อมูลท่าอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2562 

เดือน 
จำนวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก นำเข้า นำออก นำออก นำเข้า 
มกราคม 123 123 16,355 16,996 6,270 26 0 0 
กุมภาพันธ ์ 122 122 14,331 14,320 4,548 10 0 0 
มีนาคม 125 125 17,502 17,637 3,622 23 0 0 
เมษายน 120 120 16,400 16,601 2,755 59 0 0 
พฤษภาคม 120 120 16,652 16,362 2,979 33 0 0 
มิถุนายน 117 117 15,201 14,801 2,145 41 0 0 
กรกฎาคม 120 120 15,706 15,561 2,966 76 0 0 
สิงหาคม 118 117 15,561 15,343 2,497 66 0 0 
กันยายน 120 120 16,163 15,664 3,971 54 0 0 
ตุลาคม 123 123 17,093 16,645 2,747 113 0 0 
พฤศจิกายน 111 111 16,220 16,419 2,402 41 0 0 
ธันวาคม 120 120 17,459 15,.659 2,096 42 0 0 
รวม 1,328 1,327 194,643 192,008 38,998 584 0 0 
ที่มา: กรมท่าอากาศยาน  
ตาราง ข้อมูลท่าอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2562 

เดือน 
จำนวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก นำออก นำเข้า นำออก นำเข้า 
มกราคม 145 145 18,178 19,226 0 0 0 0 
กุมภาพันธ ์ 100 100 13,592 13,922 0 0 0 0 
มีนาคม 93 93 15,239 15,514 0 0 0 0 
เมษายน 90 90 14,508 14,443 0 0 0 0 
พฤษภาคม 106 106 16,939 16,690 0 0 0 0 
มิถุนายน 103 103 15,532 15,496 0 0 0 0 
กรกฎาคม 106 106 15,554 15,843 0 0 0 0 
สิงหาคม 107 107 14,940 15,446 344 0 0 0 
กันยายน 74 74 12,176 12,120 0 0 0 0 
ตุลาคม 105 105 16,963 16,851 0 0 0 0 
พฤศจิกายน 90 90 14,841 14,993 151 5 0 0 
ธันวาคม 90 90 13,916 12,847 0 0 0 0 
รวม 1,209 1,209 185,315 183,391 495 5 0 0 
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ตาราง ข้อมูลท่าอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 

สายการบิน 
จำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสด ุ

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก นำออก นำเข้า นำออก นำเข้า 
MJETS LIMITED 
(MIN) 

1 1 3 6 0 0 0 0 

NOK AIR (NOK) 969 969 126,803 123,591 114,313 140,582 0 0 
THAI AIR ASIA (AIQ) 366 366 47,644 49,304 23,669 0 0 0 
รวม 1,336 1,336 172,901 172,901 137,800 140,582 0 0 
 

 

ตาราง สถิติเท่ียวบินของท่าอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2562 

สายการบิน 
จำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสด ุ

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก นำออก นำเข้า นำออก นำเข้า 
NOK AIR (NOK) 728 727 81,147 80,377 151 31 0 0 
THAI AIR ASIA 
(AIQ) 

734 734 104,168 106,334 0 0 0 0 

รวม 1,462 1,461 185,315 186,711 15 31 0 0 
 

  - การคมนาคมทางน้ำ 

การคมนาคมทางน้ำส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้แม่น้ำโขงในการสัญจร และค้าขาย
ขนส่งสินค้า โดยมีเรือยนต์ข้ามฟากระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวที่ด่านศุลกากรอำเภอเมืองนครพนม 
เมืองมุกดาหาร จุดผ่อนปรนที่อำเภอธาตุพนม และอำเภออ่ืนๆ ที่มีเขตติดต่อกับแม่น้ำโขง ดังนี้ 

(1) ท่าเทียบเรือนครพนม บ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน ใช้เพื่อขนส่งสินค้าและ
แพขนานยนต์ เป็นท่าเรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ 

(2) ท่าเทียบเรือบ้านแพง บ้านโพธิ์ไทร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง ใช้เพื่อขนส่งสินค้าและแพขนาน
ยนต์ เป็นท่าเรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ 

(3) ท่าเทียบเรือสินค้าธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม ใช้เพื่อโดยสารและขนส่งสินค้า เป็น
ท่าเรือรองรับเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอสส์ 

(4) ท่าเทียบเรือบ้านหนาดท่า อำเภอเมืองนครพนม ใช้เพื่อโดยสารและขนส่งสินค้า เป็นท่าเรือรองรับ
เรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอสส์ 

(5) ท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ใช้เพ่ือ
ขนส่งคนและสินค้าจากท่าเรือมุกดาหาร ไปยังท่าเรือสะหวันนะเขต  

แผนภาพที่ 3 ท่าเรือที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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- การคมนาคมทางราง 

ในปัจจุบันจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารยังไม่ม ีการ
คมนาคม ระบบราง ซึ่งหากต้องการเดินทางมายังจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดย
ระบบรางจะต้องไปใช้บริการที่จังหวัดอุดรธานี หรือที่จังหวัดขอนแก่น 

- โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

การคมนาคมขนส่งและเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านกลุ่มจังหวัด มี
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) หรือเส้น 
R9 สายเมาะละ แหม่ง-เมียวดี-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว้-
ดานังที่เชื่อมต่อเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งด้านการค้าและการ
ลงทุนและทำให้โครงข่ายคมนาคมของพ้ืนที่สมบูรณ์มากข้ึน 

ตารางที่ 27 แสดงระยะทางของถนนตามแนว East-West Economic Corridor 
ประเทศ ระยะทาง (ก.ม.) สัดส่วน (%) 

เมียนม่าร ์ 170 11 
ไทย 807 54 
สปป.ลาว 239 16 
เวียดนาม 276 19 
รวม 1,492 100 

 
แผนภาพที่ 4 แนว East-West Economic Corridor ในประเทศไทย 

 
 

  โดยเส้นทางนี้เชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป.ลาว ที่จังหวัดมุกดาหารโดยผ่านสะพานมิตรภาพ 2 เป็น
เส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ทำให้การค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการค้าโดยการขนส่งทางบกช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้สามารถแข่งขันได้และจะขยายผลไปสู่
ประเทศจีนและญี่ปุ ่น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์สูงมาก เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยผ่าน
ประเทศลาวไปสู่ท่าเรือน้ำลึกที่เมืองดานังออกทางทะเลจีนใต้สู่ประเทศไต้หวันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้โดยมี
ระยะทางสั้นกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าการส่งออกทางชายฝั่งทะเลตะวันออก(Eastern Seaboard) อันจะส่งเสริม
ให้มีการขยายปริมาณและประสิทธิภาพของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัด
มุกดาหารจะมีบทบาทเป็นประตูสู่อินโดจีนนอกจากนั้นในกลุ่มจังหวัดยังมีการขนส่งรูปแบบต่างๆเพื่อเชื่อมโยง
กับภูมิภาคอ่ืนๆ 



    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

1-32 

แผนภาพที่ 5 โครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ 

 
  

สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวันนะเขต)เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหาร
ของประเทศไทย เข้ากับแขวงสะหวันนะเขตของประเทศลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก
ซึ่งเริ่มจากพม่า ผ่าน ไทย ลาวและสิ้นสุดที่เวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงของธนาคาร
การพัฒนาแห่งเอเชีย ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกว้าง 12 เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่อง
มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแหล่งทุนในการก่อสร้างเป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล
ญี่ปุ ่นให้กับรัฐบาลลาว 4,011 ล้านเยน และให้กับรัฐบาลไทย 4,079 ล้านเยน ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
ภาพ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) 

 

สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับ
ประเทศลาว (คำม่วน) พื้นที่ฝั่งไทย ที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฝั่ง
ลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วนใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 1,723 ล้านบาท มี
ระยะเวลาการก่อสร้างรวม 900 วัน แล้วเสร็จในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
ด้านการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของ
ประเทศจีน ซึ่งมีความยาวรวม 780 เมตร ความกว้างสะพาน 13 เมตร และมีช่องจราจร 2 เพื่อเป็นการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 

https://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ำโขง
https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดมุกดาหาร
https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดมุกดาหาร
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/แขวงสุวรรณเขต
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว
https://th.wikipedia.org/wiki/ญี่ปุ่น
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครพนม
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว
https://th.wikipedia.org/wiki/แขวงคำม่วน
https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเมืองนครพนม
https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครพนม
https://th.wikipedia.org/wiki/เมืองท่าแขก
https://th.wikipedia.org/wiki/แขวงคำม่วน
https://th.wikipedia.org/wiki/รัฐบาลไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/11_พฤศจิกายน
https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศเวียดนาม
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศจีน
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ภาพ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน) 

7.2) ประปา 
จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน

อยู่ที่ 146,340 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้มากที่สุด อยู่ที่ 40,645
ครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนมีน้ำใช้น้อยที่สุด อยู่ที่ 18,227 ครัวเรือน 
ตารางที ่28 จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ในปี พ.ศ. 2561 - 2563 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช ้

2561 2562 2563 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 86,286 89,249 92,026 

นครพนม 33,675 34,675 36,087 

มุกดาหาร 16,353 17,567 18,227 (พ.ค.63) 

สกลนคร 38,009 39,460 40,645 

7.3) ไฟฟ้า 
จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน  

อยู่ที่ 652,831 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้ามากที่สุด อยู่ที่ 334,123
ครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้าน้อยที่สุด อยู่ที่ 106,822 ครัวเรือน 

ตารางที ่29 แสดงจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2560 - 2562 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 

2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 648,571 632,371 648,571 

นครพนม 211,886 206,580 211,886 

มุกดาหาร 102,562 103,914 106,822 

สกลนคร 334,123 325,494 334,123 

 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

1-34 

7.4) อินเตอร์เน็ต 
จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจำนวน

อยู่ที่ 731,837 ราย จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด อยู่ที่ 320,529 ราย ในขณะที่จังหวัด
มุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตน้อยที่สุด อยู่ที่ 144,380 ราย 

ตารางที ่30 แสดงจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2560 – 2562 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 

2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 625,751 660,782 731,837 

นครพนม 196,620 223,668 266,928 

มุกดาหาร 141,997 141,997 144,380 

สกลนคร 287,134 295,117 320,529 
 

8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1) แหล่งน้ำ 

1) สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

หนองหาร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดปี บริเวณที่ตั้งหนองหารเป็นบริเวณที่ต่ำสุดของแอ่ง
สกลนคร  มีพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 158 เมตร        
มีความลึกเฉลี่ย ประมาณ 2.00 เมตร มีลำน้ำพุงเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลลงสู่หนองหาร มีน้ำไหลตลอดปี และยังมี       
ลำน้ำที่เกิดจากเทือกเขาภูพานและเนินสูง รอบๆ หนองหาร อีก 13 สาย ไหลลงสู่หนองหาร แต่มีน้ำเฉพาะในฤดู          
น้ำหลาก  มีเกาะแก่งมากมาย  ปัจจุบันหนองหารเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดและยังเป็นสถานที่
เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมงด้วย   

ลำน้ำสงคราม เป็นลำน้ำค่อนข้างใหญ่ มีปริมาณน้ำมาก ต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอำเภอส่องดาว 
ไหลผ่านอำเภอสว่างแดนดิน อำเภออากาศอำนวย ไปบรรจบลำน้ำโขง ที ่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม                
มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร 

 ลำน้ำพุง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอำเภอกุดบาก  ช่วงตอนต้นน้ำพื้นที่ค่อนข้างชัน ทำให้มี
น้ำตกอยู่หลายแห่ง ลำน้ำพุงไหลผ่าน ท้องที่อำเภอกุดบากลงสู่เขื่อนน้ำพุงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ความจุ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลผ่าน อำเภอภูพาน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ แล้วไหลลงสู่หนองหาน
ที่บ้านดอนยาง อำเภอเมืองฯ มีความยาว ประมาณ 90 กิโลเมตร  
 ลำน้ำยาม เป็นลำน้ำขนาดเล็ก ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอำเภอวาริชภูมิ ไหลผ่านอำเภอส่องดาว 
อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม และอำเภออากาศอำนวย แล้วไหลไป
บรรจบลำน้ำสงคราม มีความยาว ประมาณ 70 กิโลเมตร  
 ลำน้ำห้วยปลาหาง เป็นลำน้ำขนาดเล็กต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอวาริชภูมิ ไหลผ่านอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอ
พังโคน และไปบรรจบลำน้ำอูน ในเขตอำเภอพรรณานิคม  มีความยาวประมาณ 65 กิโลเมตร  
 ลำน้ำอูน เป็นลำน้ำขนาดกลาง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอำเภอกุดบากและอำเภอนิคมน้ำอูน 
ไหลลงสู่เขื่อนน้ำอูน ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนคร สามารถเก็บกักน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร 
แล้วไหลผ่าน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน  อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมือง ฯ ไปบรรจบลำน้ำสงครามในเขต
อำเภอกุสุมาลย์ และมีบางส่วนที ่เป็นสาขาไหลลงสู ่หนองหาร เป็นลำน้ำที ่ได้พัฒนาเพื ่อให้เกิดประโยชน์               
ทางการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากไหลผ่านพ้ืนที่ราบ ซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสกลนคร
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ได้มีการพัฒนาให้มีการกระจายน้ำชลประทานในระดับแปลงนา  การจัดรูปที่ดิน  พื้นที่ประมาณ  164,574 ไร่     
เขตพ้ืนที่อำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเมืองสกลนคร นอกจากจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาตาม
ฤดูกาลแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครทำให้
เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลค่าสูงมาก   
 ลำน้ำก่ำ เป็นลำน้ำขนาดเล็ก ต้นน้ำเกิดจากหนองหาร ไหลไปทางด้านทิศตะวันออกของ    หนองหาร ผ่าน
อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเมืองฯ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอนาแก แล้วไปบรรจบลำน้ำโขง ที่อำเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

2) สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

แม่น้ำโขง มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนเป็นเส้นกันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือร่องน้ำลึกเป็นแนวเขตเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีความลึกและยาว
มาก มีปริมาณน้ำไหลมากตลอดปีไหลผ่านอำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอ
ธาตุพนม เป็นระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร แล้วไหลลงไปทางใต้ผ่านจังหวัดมุกดาหารอุบลราชธานี เข้าสู่
ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาและออกสู่ทะเลที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงนับได้ว่าเป็นแม่น้ำสำคัญ
ทั้งทางเกษตร เศรษฐกิจและการเมืองของจังหวัดนครพนม 

แม่น้ำสงคราม  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานเขตอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี มีความยาว
ทั้งสิ้นประมาณ 420 กิโลเมตรที่เกิดจากการรวมตัวของลำน้ำสาขาหลายสายจากป่าดงพันนา–ป่าดง พระเจ้า
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร รวมถึงฝั่งตะวันตกของตาดภูวง บริเวณเขาลาดต่ำ
ขอบภูพานแม่น้ำสงครามจะไหลขึ้นทิศเหนือผ่านอำเภอหนองหานอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและเฉียดเข้าไป
ในเขตอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จากนั้นเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน
อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกาจังหวัดหนองคายแล้ววกไปทางทิศตะวันออกเข้าเขตอำเภอศรีสงครามผ่ านตำบล
สามผงท่าบ่อสงคราม นาเดื่อ ไปออกแม่น้ำโขงไหลตลอดปีจึงมีความสำคัญไม่น้อยในด้าน การเพาะปลูกและ    
น้ำกินน้ำใช้ของชาวนครพนมนอกจากนี้แม่น้ำสงครามยังมีลำน้ำสาขาสายหลักหลายสาย เช่น  ลำน้ำหาม ลำน้ำ
อูน  ลำน้ำเมา ลำน้ำซาง โดยมีภูทอกภูสิงห์ภูลังกาและเทือกเขาภูพานด้านทิศเหนือเป็นแนวบังคับ 

 ลำน้ำก่ำ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนครไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเข้า
จังหวัดนครพนม ผ่านอำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนครเป็นระยะทางยาวประมาณ 60 กิโลเมตร    แล้ว
ไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางตอนใต้ที่บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม 

 ลำน้ำอูน มีต้นกำเนิดที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอ ท่าอุเทนกับอำเภอ
ศรีสงคราม ไหลทางทิศเหนือผ่านเข้าจังหวัดนครพนม ในท้องที่อำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงครามแล้วไหลลง
สู่แม่น้ำสงครามที่อำเภอศรีสงคราม 

 ลำน้ำยาม  มีต้นกำเนิดที่จังหวัดสกลนคร ไหลผ่านอำเภอศรีสงครามมาบรรจบกับลำน้ำสงครามที่บ้าน
ปากยาม ตำบลสามผง อำเภอธาตุพนม และยังมีลำห้วย และหนองบึงต่างๆที่สำคัญ สามารถพัฒนาแหล่งน้ำ
เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 

- หนองญาติ เป็นหนองน้ำประวิติศาสตร์ หรือหนองหาน 2 เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ริมถนนคนละ
ฟากกับหนองญาต ิบนถนนสายนครพนม - นาแก ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 6 กิโลเมตร 

          - ลำหวยบังกอ มีต้นกำเนิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ตำบลกุรุค ุไหลผ่านตำบลกุรุคุ  
บ้านผึ้งหนองญาต ิแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงท่ีตำบลท่าค้อ มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 

          - ลำห้วยบัวฮวก มีต้นน้ำกำเนิดในเขตตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก ไหลผ่านตำบลคำเตย ตำบลบ้าน
กลางมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 
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          - ลำห้วยบังขนัง ต้นกำเนิดจากห้วยหินชะแนนในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครถึงฤดูแล้งน้ำจะ
ลดลงมาก บางตอนจะแห้งเหือด ถึงฤดูฝนน้ำจะไหลเชี่ยวลงสู่ลำน้ำที่บ้านปากบังตำบลพิมานอำเภอนาแกและ
ยังมีลำน้ำยมห้วยลังกาห้วยทวยห้วยบ่อห้วยหนองเขา ห้วยกระเบา หนองไชยวานหนองสาหร่ายลำน้ำเมา ห้วย
เซกาใหญ่ เป็นต้นแหล่งน้ำดังกล่าวนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเป็น
อย่างมาก 

3) สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

 แม่น้ำโขง ไหลผ่านเขตจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ถือเป็น
สายน้ำหลักของจังหวัด มีระบบการไหลของน้ำตามธรรมชาติ มีความกว้างของลำน้ำ มีเกาะแก่งเป็นภาพรวมที่
สวยงามตามธรรมชาติ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขงจะเป็นทรายทองที่สวยงาม มีเกร็ดสีทองระยิบระยับ มีลานทรายยื่น
ออกไปกลางแม่น้ำที่บ้านชะโนด และบ้านพาลุกา อำเภอหว้านใหญ่  สาขาของลำน้ำโขง ในเขตจังหวัดมุกดาหารมีอยู่
สี่สายที่สำคัญคือ 

 ห้วยชะโนดอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอำเภอดงหลวง ไหลผ่านอำเภอ
ดงหลวงไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบแม่น้ำโขง ทางตอนใต้ของกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ มีความยาวประมาณ 53 
กิโลเมตร 

 ห้วยบางทรายอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอำเภอดงหลวง ไหลผ่าน
ทางตอนใต้ของอำเภอดงหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของอำเภอเมือง ฯ มี
ความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร 

 ห้วยมุกมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอคำชะอี แล้วไหลไปทางทิศตะวันออก
ผ่านอำเภอเมืองฯ ไปบรรจบแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 126 กิโลเมตร 

 ห้วยบังอ่ีอยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่จังหวัด มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอหนอง
สูง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขตอำเภอนิคมคำสร้อยไปทางทิศตะวันออก ไปบรรจบแม่น้ำโขงในเขต
อำเภอดอนตาล มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร 

กลุ่มจังหวัดมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 2 แห่ง คือ เขื่อนน้ำอูน และเข่ือน 
น้ำพุง ซึ่ง 2 เขื่อนนี้สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุดประมาณ 980 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

ตาราง ข้อมูลปริมาณความจุทีเ่ก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด 
แหล่งเก็บน้ำ ปริมาณน้ำเก็บกักน้ำปกติ (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำเก็บกักน้ำสูงสุด (ล้าน ลบ.ม.) 

น้ำอูน 520 780 
น้ำพุง 165 200 
ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน  
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ภาพ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2560 

 
ภาพ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำพุง จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2560 
 

กลุ่มจังหวัดมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 58 แห่ง ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 29 
แห่ง จังหวัดนครพนม จำนวน 12 แห่ง และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 17 แห่ง 

ตาราง สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บนำ้ขนาดกลาง ปี พ.ศ.2562 

ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ รนก. ต่ำสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

1 อ่างฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 
2 อ่างฯ ห้วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 
3 อ่างฯ ห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสพุรรณ สกลนคร 7.75 0.7 
4 อ่างฯ ห้วยหวด อ.เต่างอย สกลนคร 21 1.29 
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ตาราง สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บนำ้ขนาดกลาง ปี พ.ศ.2562 

ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ รนก. ต่ำสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

5 อ่างฯ ห้วยโป่ง อ.พังโคน  สกลนคร 1.63 0.38 
6 อ่างฯ ห้วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.99 0.7 
7 อ่างฯ ห้วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 
8 อ่างฯ ห้วยทรายสว่าง อ.สว่างแดนดิน  สกลนคร 1.1 0.122 
9 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง อ.ส่องดาว สกลนคร 5.9 0.52 
10 อ่างฯ ห้วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 
11 อ่างฯ ห้วยคำ อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 
12 อ่างฯ ห้วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 
13 อ่างฯ ห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง สกลนคร 2.2 0.2 
14 อ่างฯ ห้วยหินแตก อ.พรรณานิคม สกลนคร 1.5 0.15 
15 อ่างฯ ห้วยน้ำบ่อ อ.เมือง สกลนคร 2.2 0.15 
16 อ่างฯ ห้วยแข้ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 
17 อ่างฯ ห้วยนาอ่าง อ.เต่างอย สกลนคร 1.82 0.16 
18 อ่างฯ น้ำซับคำโรงสี อ. บ้านม่วง สกลนคร 2 0.5 
19 อ่างฯ บ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง สกลนคร 1 0.1 
20 อ่างฯ ห้วยทราย อ. โคกศรสีุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 
21 อ่างฯ ห้วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 
22 อ่างฯ ห้วยคำบากน้อย อ.สว่างแดนดิน  สกลนคร 4 0.495 
23 อ่างฯ ห้วยหินชะแนนใหญ่ อ.กุสุมาลย ์ สกลนคร 12.5 0.17 
24 อ่างฯ ห้วยคำผักหนาม อ.บ้านม่วง  สกลนคร 2.91 0.44 
25 อ่างฯ โคกภูใหม่ 2 อ.ภูพาน สกลนคร 1 0.12 
26 อ่างฯ ห้วยเคลิม้ อ.เมือง สกลนคร 1.5 0.11 
27 อ่างฯ ห้วยเรือ อ.เมือง สกลนคร 2.9 0.15 
28 อ่างฯ ห้วยอ่าง อ.เมือง สกลนคร 1.5 0.12 
29 อ่างฯ ห้วยทรายตอนบน 1 อ.เมือง สกลนคร 2.1 0.27 
30 อ่างฯ ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.4 0.125 
31 อ่างฯ ห้วยผักดอก นครพนม 2.8 0.3 
32 อ่างฯ ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.03 
33 อ่างฯ ห้วยศรีคณุ นครพนม 2.312 0.03 
34 อ่างฯ บ้านดงน้อย  นครพนม 5.2 0.25 
35 อ่างฯ ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.03 
36 อ่างฯ ห้วยส้มโฮง นครพนม 3.12 0.03 
37 อ่างฯ บุ่งหมากโมง นครพนม 2.19 0.42 
38 อ่างฯ ห้วยนางออ นครพนม 3.3 0.45 
39 อ่างฯ ห้วยกกคูณ นครพนม 2 0.08 
40 อ่างฯ ห้วยกะเบา นครพนม 5.07 0.4 
41 อ่างฯ ห้วยวังม่วง นครพนม 1.5 0.03 
42 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.7 2 
43 อ่างฯ ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.4 0.65 
44 อ่างฯ ห้วยมุก มุกดาหาร 4.9 0.2 
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http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv229/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv235/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv236/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv237/2017-01-01/2017-12-04
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ตาราง สรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บนำ้ขนาดกลาง ปี พ.ศ.2562 

ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ รนก. ต่ำสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

45 อ่างฯ ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4 0.5 
46 อ่างฯ ห้วยไร ่ มุกดาหาร 2.8 0.11 
47 อ่างฯ ห้วยไผ ่ มุกดาหาร 10.5 0.8 
48 อ่างฯ ห้วยพ ุ มุกดาหาร 4.5 0.7 
49 อ่างฯ ห้วยพุง มุกดาหาร 4 0.85 
50 อ่างฯ ห้วยทา มุกดาหาร 2.23 0.53 
51 อ่างฯ ห้วยหอย มุกดาหาร 2 0.3 
52 อ่างฯ ห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) มุกดาหาร 1.2 0 
53 อ่างฯ ห้วยไร่2 มุกดาหาร 2.68 0.3 
54 อ่างฯ ห้วยแคน มุกดาหาร 2.1 0.09 
55 อ่างฯ ห้วยหมากไฟ มุกดาหาร 1.5 0.3 
56 อ่างฯ ห้วยขาหน้า มุกดาหาร 1.7 0.51 
57 อ่างฯ ห้วยไม้ดู ่ มุกดาหาร 1.7 0 
58 อ่างฯ ห้วยหินลาด มุกดาหาร 1.7 0 

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน, 2560 
 

ตาราง ประเภทแหล่งน้ำในกลุ่มจงัหวัด (แห่ง) 
จังหวัด ปี อ่างเก็บน้ำ ฝายคอนกรีต สระ หนอง รวม 

สกลนคร 
2561 166 88 1 255 
2562 165 87 2 254 
2563 165 87 2 254 

นครพนม 
2561 209 - - 209 
2562 209 - - 209 
2563 2 5 8 15 

มุกดาหาร 
2561 21 - - 21 
2562 22 - - 22 
2563 22 - - 22 

กลุ่มจังหวัด 
2561 396 88 1 485 
2562 396 87 2 485 
2563 189 92 9 290 

 

ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv238/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv239/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv240/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv241/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv242/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv243/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv244/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv245/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv247/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv455/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv456/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv458/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv460/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv468/2017-01-01/2017-12-04
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ตาราง ปริมาณน้ำท่ีเก็บเฉลีย่ทั้งปีของประเภทแหล่งน้ำของกลุ่มจังหวัด (ล้านลูกบาศกเ์มตร) 
จังหวัด ปี อ่างเก็บน้ำ ฝายคอนกรีต ประตูระบายน้ำ รวม 

สกลนคร 
2561 905.325 0.760 1.870 905.325 
2562 899.025 0.760 1.870 901.655 
2563 899.025 0.760 1.870 901.655 

นครพนม 
2561 107.41 - - 107.41 
2562 107.40 - - 107.40 
2563 96.85 - - 96.85 

มุกดาหาร 
2561 70.28 - - 70.28 
2562 62.01 - - 62.01 
2563 63.98 - - 63.98 

กลุ่มจังหวัด 
2556 381.82 1.41 - 383.23 
2557 1,098.80 1.41 1.87 1,102.07 
2558 1,113.44 2.26 2.87 1,118.50 

ที่มา: สำนักงานชลประทานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด,  
 

 
8.2) ป่าไม้  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 2,408,708 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 19.92 ของพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดทั้งหมด โดยจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้สูงที ่สุด            
อยู่ที่ 1,056,267.17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.64 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ป่าไม้
น้อยที่สุด อยู่ที่ 497,842.67ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.13 ของพ้ืนที่จังหวัดนครพนมทั้งหมด 

ตารางที ่32 แสดงเนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 
ประเทศ / ภาค 2560 2561 2562 

จังหวัด /กลุ่มจังหวัด เนื้อที่ป่า (ไร่) 
ร้อยละ
พ.ท.จว. 

เนื้อที่ป่า (ไร่) 
ร้อยละ
พ.ท.จว. 

เนื้อที่ป่า (ไร่) 
ร้อยละ
พ.ท.จว. 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

2,408,708.28 64.8 2,412,946.69 64.99 2,402,063.00  

นครพนม 497,842.67 15.04 500,998.03 14.34 493,340.20 - 

มุกดาหาร 854,598.44 32.17 850,207.56 33.0 851,056.04 - 

สกลนคร 1,056,267.17   17.59 1,061,741.10 17.65 1,057,666.76 - 
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8.3) ขยะ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีปริมาณขยะต่อวัน ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 1,907 ตัน โดย
ใน ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะสูงขึ้น อยู่ที่ 2,125 ตันต่อวัน ในขณะที่ จังหวัดมุกดาหารมีการปล่อยปริมาณขยะ
น้อยที่สุด อยู่ที่ 334 ตันต่อวัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 33 ปริมาณขยะต่อวันของจังหวัดและกลุม่จังหวัด ปี 2559 - 2561 (หน่วย: ตัน) 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ปริมาณขยะ 

2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1,976 1,907 2,125 

นครพนม 668 667 673 
มุกดาหาร 180 122 334 
สกลนคร 1,128 1,118 1,118 

 
8.4) ภัยธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด  
จากข้อมูลแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก้ไข 

(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2559 โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้มีการจัดทำข้อมูลการเกิดภัย
ธรรมชาติเชิงพ้ืนที่ ดังนี้  
    1) อุทกภัย  

   อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ทำให้เกิด
น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนในกลุ่มจังหวัดได้รับความเสียหาย ในช่วงฤดูฝนแต่ละปีมีร่องกดอากาศต่ำ
พาดผ่านพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยและมีดินโคลนถล่มขึ้นในบางพื้นที่ ถือเป็นปัญหาด้าน
สาธารณภัย เมื่อเกิดฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ในช่วงฤดูฝน ของทุกปี ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าท่วม
พื้นที่ทำการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุสำคัญจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำของ
มนุษย์ทั้งการตั้งชุมชน การก่อสร้างต่าง ๆ การทำการเกษตร การเผาป่าและการตัดไม้ลำลายป่า ล้วนเป็นสาเหตุ
สำคัญ ที่ทำให้อุทกภัยทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ.  2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สถานการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร ที่รับผลกระทบจากพายุเซินกา ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบภัยรวม 18 อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ 
อำเภอน ิคมน ้ำอ ูน อำเภอวานรน ิวาส อำเภอคำตากล ้า อำเภอบ ้านม ่วง อำเภออากาศอำนวย  
อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว 
และอำเภอภูพาน  
ตาราง สถิติสถานการณ์อุทกภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560-2562  

จังหวัด ปี 
จำนวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อำเภอ) 

จำนวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่การเกษตร 
(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

สกลนคร 

2560 28 18 168,712 เกษตรกร  4,212 ราย   
พืชไร่  17,583 ไร่ 
เมล็ดพันธุ์ 263,745 
กิโลกรัม 

506,163,000 

2561 12 18 45,797 122,545 - 
2562 - - - - - 
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ตาราง สถิติสถานการณ์อุทกภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560-2562  

จังหวัด ปี 
จำนวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อำเภอ) 

จำนวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่การเกษตร 
(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

นครพนม 
2561 1 12 18,002 166,000 14,652,010.72 
2562 1 12 12,455 22,209 12,572,963 
2563 - - - - - 

มุกดาหาร 
2561 1 7 51,823 20,221.50 34,286,021.35 
2562 1 7 21,117 31,555.71 53,502,698.25 
2563 0  0 0 ไม่ประกาศภยั 

ที่มา : สนง.ปภ.3 จังหวัด 
2) วาตภัย  

             วาตภัย เป็นสาธารณภัยที่สาเหตุมาจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร 
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝน
ฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) โดยเฉพาะพายุหมุนเขตร้อนเป็น
ปัญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่กลุ่มจังหวัด เนื่องจากจังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมที่จะเกิดพายุเขตร้อน อยู่ในช่วงฤดู
มรสุมกับฤดูร้อนเป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ กำลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พื้นดินมีการ
สะสมความร้อน ทำให้เกิดอากาศร้อน และมีพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่
ผ่านได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนที่เข้ามาในพ้ืนที่ และเกิดอันตรายต่อ
ทรัพย์สินและชีวิตได้  
ตาราง สถิติสถานการณ์วาตภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560-2562 

จังหวัด ปี 
จำนวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อำเภอ) 

จำนวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

สกลนคร 
2560 45 14 3,751 3,752 3,907,116.50 
2561 68 17 1,334 1,431 อปท. ช่วยเหลือ 
2562      

นครพนม 
2561 43 11 1,322 279 697,992 
2562 66 12 2,238 9 547,023 
2563 33 8 204 6 - 

มุกดาหาร 
2561 9 5 257 6 1,285,000 
2562 13 7 596 0 2,980,000 
2563 22 5 389 0 1,945,000 

ที่มา : สนง.ปภ.3 จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

1-43 

3) ภัยแล้ง  
  ภัยแล้ง เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำ น้ำฝน น้ำใต้ดิน หรือน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรืออ่างเก็บน้ำ 

มีน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พืช คน หรือสัตว์ที่ต้องการ ซึ่งในสภาวะการขาดแคลน
น้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึง น้ำเพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดเกิดความเสียหาย ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ โดยกลุ่มจังหวัดมีสภาพแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในช่วงเดือน
เมษายน ถึง 40-43 องศาเซลเซียล เป็นผลทำให้อากาศร้อนอบอ้าว ทั้งปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอันเกิดมาจากสภาวะโลกร้อน 
ตาราง สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560-2562  
 

จังหวัด ปี 
จำนวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อำเภอ) 

จำนวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

สกลนคร 
2561 - -  - ไม่มีการประกาศภัย 

2562 - - - - ไม่มีการประกาศภัย 

2563 - - - - - 

นครพนม 
2561 - -  - ไม่มีการประกาศภัย 
2562 1 3 1948 14,625 1,010,325.75 
2563 - - - - ไม่มีการประกาศภัย 

มุกดาหาร 
2561 - - - - ไม่มีการประกาศภัย 

2562 - - - - ไม่มีการประกาศภัย 

2563 1 1 708 17,966.5 21,559,800 
ที่มา : สนง.ปภ.3 จังหวัด 

4) อัคคีภัย 
       อัคคีภัย เป็นภัยสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความ

ร้อน โดยความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล ทำให้เกิดการลุกลามไปบริเวณต่าง ๆ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุก
ไหม้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการณณรงค์ด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการอบรม และซักซ้อมแผนการป้องกันภัยจากอัคคีภัย แผนการช่วยเหลือด้านอัคคีภัยมากข้ึนทุกปี 
ตาราง สถิติสถานการณ์อัคคีภัยของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560-2562 

จังหวัด ปี 
จำนวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(อำเภอ) 
จำนวนครัวเรือน 

พ้ืนที่การเกษตร 
(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

สกลนคร 
2560 8 5 16  2,444,000 
2561 42 13 65  3,230,625 
2562 - - - - - 

นครพนม 
2561 31 11 26 33 155,100 
2562 44 9 55 - 137,121 
2563 16 8 15 33 - 

มุกดาหาร 
2561 2 2 4 - - 
2562 12 5 5 7 5,070 
2563 -     

ที่มา : สนง.ปภ.3 จังหวัด 
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   8.5) ด้านพลังงาน  
     ด้านพลังงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยข้อมูลจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดมีข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้า คือ เขื่อนน้ำพุง ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกคำเพ่ิมใกล้
ทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กมีเนื้อที่ 670 
ตารางเมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดแกนตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกำลังผลิต 3,000 กิโลวัตต์ 
จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 6,000 กิโลวัตต์ และส่งไปเชื่อมโยงกับระบบส่งของเขื่อนอุบลรัตน์ที่สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงมหาสารคามการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ โดยเฉลี่ยปีละ 17 
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระแสไฟฟ้าของภูมิภาค 
       พลังงานทดแทนของกลุ่มจังหวัด มีพลังงานทดแทน 2 อย่างคือ โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีข้อมูลดังตารางต่อไปนี้  
ตาราง แหล่งผลิตไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
สกลนคร 4 1 
นครพนม 4 1 
มุกดาหาร - 2 
กลุ่มจังหวัด 8 4 
ที่มา : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และ พพ. ณ เดือน กรกฎาคม 2560 

1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

  - มุ่งสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ (การค้าชายแดน/ส่งออก) 
  - เศรษฐกิจเติบโตทันศักยภาพของพ้ืนที่ และสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มี
มูลค่าสูง และยั่งยืน 

- สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกร    
รุ่นใหม่ในจังหวัดมุกดาหาร และ นครพนม 

- กระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
-ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ผ่านเทือกเขาภูพาน และเชื่อมโยงกับ

เส้นทางมอเตอร์เวย์ M5 (บึงกาฬ-สุรินทร์) โดยให้ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง  
-พัฒนาอาชีพและให้ความรู้แก่เกษตรกร 
-มีการจัดหาตลาด และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอำนาจในการขายสินค้า

เกษตร  
-การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน และราคาสินค้าจำเป็นพื้นฐาน 
-ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ท่ีมากข้ึน 
-ประชาชนมีรายได้ท่ีมั่นคง 
-ทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
-แก้ไขปัญหาราคาสินค้าในท้องตลาดและค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคา

สินค้าเกษตรลดลงแต่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
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2) ด้านการค้า  
- พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
- พัฒนาช่องทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนาเส้นทางในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมุกดาหารและนครพนม ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- โอกาสการเพิ่มมูลค่าการค้าจากโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
- แก้ไขปัญหาสินค้าหนีภาษีข้ามด่านตามแนวชายแดน สะพานมิตรภาพ 
- ปัญหาการจำกัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสายหลักของ

เวียดนาม R3A มี 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางผ่านชุมชน และมีระบบการจราจรต่างจากไทย 
-ประเทศไทยยังไม่สามารถให้สัตยาบรรณความตกลงขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้กรอบความ

ร่วมมือ GMS กับประเทศคู่ภาคี       
3) ด้านการเกษตร 

            - จัดตั้ง Sanook Farmer Market เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ การพัฒนาตลาดสินค้าทาง
การเกษตรของสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้มากขึ้นขึ้น ส่งเสริมการเกษตร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP และ

มาตรฐานอินทรีย์ สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมกลุ่มจังหวัดสนุก 
-มุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองการของประชาชนและเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/

เกษตรอินทรีย์ 
-พัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตคุณภาพและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
-ภาครัฐควรส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
-มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมีความยุติธรรมกับเกษตรกร 
-นโยบายหรือโครงการที่สนับสนุนด้านต่างๆเกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ 
-ควรมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการทำการเกษตรให้มีความทันสมัย 
-เน้นการให้องค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรและควรลดการแจกปัจจัย  การผลิต 
-ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 
-การนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยส่งเสริมเกษตรกร 
-ขยายพ้ืนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง และช่วยส่งเสริมด้านการตลาด ในสามดำสกลนคร (ไก่

ดำ หมูดำ วัวดำ)  
-ผลผลิตด้านการเกษตรควรมีตลาดรองรับ 
-มีการประกันราคาสินค้าด้านการเกษตร 
-ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
-การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
-ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึน 
-มีการก่อสร้างถนน และแหล่งน้ำ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในกลุ่มจังหวัด 
-ภาครัฐส่งเสริมอุปกรณ์ทางการเกษตร 
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4) ด้านอุตสาหกรรม 
  - สร้างการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงงานสีเขียว 

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่นได้ 
- รายได้เพ่ิมเติมแก่อุตสาหกรรมโคขุนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร  
- ขยายตัวอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ 
- พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสกลนครซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 5 ของภาค 
- ควบคุมดูแลการก่อตั้งอุตสาหกรรมที่อาจเกิดมลภาวะอย่างเข้มงวด 
- มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
- แก้ไขปัญหา อุตสาหกรรมโรงงานเกลือ เนื่องจากมีปัญหากับสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาแรงงาน 
- สนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้แรงงานกลับมาทำงานใน

ท้องถิ่น 
- ควรมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรตามสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 
-ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อขยายแรงงานเพ่ิมข้ึน 

 5) ด้านการท่องเที่ยว 
- ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเขตพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นรากฐานที่

สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมแม่น้ำโขง (นครพนม มุกดาหาร) 
- ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเพ่ิมมูลค่ารูปแบบการท่องเที่ยวแหล่ง

ท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
- เป็น HUB ท่องเที่ยวของภูมิภาคเชื่อมโยง ลาว เวียดนาม 
- พัฒนาถนนสู่แหล่งการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในระดับ

สากล 
- ปรับปรุงถนนที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหรืองานประเพณีในกลุ่มจังหวัดฯ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น งาน

ออกพรรษาท้ัง 3 จังหวัด (แห่ปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว)ควรจัดให้มีการเชื่อมโยงกัน  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ สร้างจุดขายเพ่ือสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดให้นักท่องเที่ยวรู้จัก 

6) ด้านความม่ันคง 
  - เสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมอาชญากรรมในจังหวัดนครพนมโดยการติด CCTV 

- บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 

- ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่มากขึ้น 
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7) ด้านสังคม 
               - พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตรงตามกลุ่มผู้ใช้ 
  - สานพลังประชารัฐสร้างสุข สร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนสู่ความพอเพียง 
  - ประชาชน ในกลุ่มจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ด้าน
สวัสดิการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้  มีการศึกษาและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสกลนคร และนครพนม 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้ครอบคลุมอย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - ให้มีการบรรจุวิชาการเรียนด้านอาชีพหัตถกรรมไว้เป็นวิชาบังคับข้ันพ้ืนฐานของการเรียน 
  - ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
  - ให้มีแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืมในการศึกษา 
  - มีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น 
  - การสร้างเครือข่ายการค้า การเกษตรที่มีความมั่นคง 
  - แก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์อยากให้แก้ไขปัญหา- แก้ไขปัญหา
คนย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวง ทำให้ในต่างจังหวัดขาดแรงงานที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  - สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทรัพย์พยากรณ์มนุษย์ทุกระดับ 
  - ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เล็กเพ่ือสร้างประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต 
 8) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
- บริหารจัดการน้ำในกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหาภัยพิบัติและการ

ขาดแคลน ทั้งปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม  
- ลดปริมาณการกระทำที่ให้ขยะเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร โดยการ

จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
- เพ่ิมสัดส่วนพื้นที่ป่าให้มากขึ้น 
- แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 
- แก้ไขปัญหามลพิษ 

 ลำดับความสำคัญประเด็นปัญหาและความต้องการในเชิงพื้นที่ จัดลำดับได้ดังนี้ 
 1. เศรษฐกิจเติบโตทันศักยภาพของพื้นที่ และสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง 
และยั่งยืน 

2. บริหารจัดการน้ำในกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหาภัยพิบัติและการขาดแคลน 
ทั้งปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
 4. พัฒนาช่องทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนาเส้นทางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมุกดาหารและนครพนม ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 5. จัดตั้ง Sanook Farmer Market เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ การพัฒนาตลาดสินค้าทางการเกษตร
ของสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
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6. ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเพ่ิมมูลค่ารูปแบบการท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)พัฒนาช่องทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนา
เส้นทางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมุกดาหารและนครพนม ส่งเสริมการค้าการลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7. ประชาชน ในกลุ่มจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ด้านสวัสดิการ 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้  มีการศึกษาและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่นได้ 
 9. มุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองการของประชาชนและเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ 
 10. บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา 
                 ในช่วงที ่ผ ่านมาผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามประเด็นการพัฒนาของกลุ ่มจังหวัด           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดทางด้านเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่สูงขึ ้น โดยอาศัยภาคการเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ ้น จากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประมวลผลโดยสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถสรุปได้ว่า ในปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 117,226 ล้านบาท เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็น
หลัก โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรอยู่ที่ 31,761 ล้านบาท การผลิตภาคการเกษตรมีการพัฒนาควบคู่กับ
การแปรรูปสินค้าการเกษตรเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ภาคการค้า การบริการและการท่องเที่ยว ก็มีส่วนสำคัญที่
ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดจึงได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดมีสะพานมิตรภาพเชื่อมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ถึง 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม สามารถพัฒนาทำให้เกิดการค้าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นได้ ทั้งการค้า
ผ่านแดน การค้าชายแดน และการค้าภายในกลุ่มจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงให้เกิดการค้าระหว่างภูมิภาคได้  
รวมถึงการพัฒนาทางด้านความมั่นคง สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ผ่านมามีโครงการสำคัญที่ประสบ
ผลสำเร็จ อาทิ 
                1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็น
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปข้าว ให้ได้มาตรฐานการผลิตและมีความ
ปลอดภัยสู่ผู ้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวแก่กลุ่มเกษตรกร และสร้างรายได้    
อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร รวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับข้าวโดยการผลิตและแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานและ
สร้างสายพันธุ์คงตัวเพื่อใช้ในระบบการปลูกข้าวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย
ในพ้ืนที่ เพื่อยกระดับสินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน อาทิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวฮางสกลทวา
ปี เป็นต้น 
                      1.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร การสนับสนุนการสร้างลูกโคเพื่อเข้าสู่กระบวนการขุน และส่งเสริม
ให้กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าโคเนื้อและผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดภายในประเทศ
และอาเซียน อีกท้ังเป็นการเพ่ิมพูนรายได้และพัฒนาอาชีพการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยที่
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ผ่านมามีการดำเนินการตั้งแต่กิจกรรม ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเริ่มจากการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ 
ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และประชาสัมพันธุ์ พัฒนาระบบการตลาดและรับรอง
ผลิตภัณฑ์โคเนื้อคุณภาพ จนปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
                      1.3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดฯ ได้มีแหล่งน้ำไว้
ใช้เพื่อการเกษตร โดยได้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เพ่ือเพ่ิมความจุในการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการส่งน้ำที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในแหล่งน้ำและขุด
ลอกแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นแก้มลิง รวมถึงโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัด
สกลนคร ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหาของหนองหารในด้านทรัพยากร มลพิษ ระบบนิเวศ และการใช้
ประโยชน์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาหนองหาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
สำหรับอุปโภคและบริโภค รวมถึงการวางแผนพัฒนาหนองหารเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
                      1.4) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมหลักไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
และการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนค้อ หมู่ที่ 1 
ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเข้าวัดภูจ้อก้อ สาย
แยก ทล.2370 – บ้านห้วยค้อ จังหวัดมุกดาหาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม  
                      1.5) โครงการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก อาทิ โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน
โดยดำเนินการ บ้านโคกไก่เขา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพ่ือพัฒนาเส้นทางจักรยาน
ริมแม่น้ำโขงและเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ออกกำลังกาย โครงการยกระดับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก 
เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 4 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน) มีการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในกลุ่มจังหวัด ให้มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดสนุก อาทิ ก่อสร้างสะพานเชื่อม
ถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง
ท่องเที่ยวริมฝั่งหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมก่อสร้างจุดชมวิวและปรับภูมิทัศน์
ใกล้บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นต้น โครงการท่อง
ที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอำนวยความสะดวก 22 กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 3 กิจกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรทางการท่องเที่ยว 5 กิจกรรม และพัฒนาช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมคว าม
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 1 กิจกรรม โดยเน้นการสร้างโอกาสในการส้รางรายได้ให้แก่ประชาชนในกลุ่ม
จังหวัด 
                      1.6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล เป็น
การเพิ่มศักยภาพทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ 
โดยร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้ง
ไทย และต่างประเทศ มุ่งเน้นการค้าการลงทุนร่วมกัน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม
จังหวัดให้เป็นที่รู ้จักแพร่หลาย พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการด้านช่องทาง
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การตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง
การค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และจีนตอนใต้  
  1.7) โครงการพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่
หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน เน้นให้มีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามตาม
มาตรฐาน GAP และ Organic ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตคราม
ต้นแบบและการพัฒนาการผลิตแบบอินทรีย์ พัฒนาพื้นที่ให้เป็น ศูนย์กลางหัตถกรรมผ้าทอมือย้อมสีครามและ
ธรรมชาติของภาคอีสาน ผลิตสินค้าจากภูมิปัญยาท้องถิ่นที่ใช้กระบวนการและงานออกแบบที่ละเอียดอ่อนด้วย
การใช้ศิลปะในการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการผลิต โดยใช้วัตถุดิบทั้งจากธรรมชาติและ
วัตถุดิบเชิงวัฒนธรรม เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นกับชุมชนใน
กลุ่มจังหวัด  
  1.8) โครงการก่อสร้างศูนย์พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และก่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชนภายในชุมชน    

1.9) โครงการ 9 ขุนเขา 9 แหล่งน้ำ มุกดาหารรักษ์ผืนป่า ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อม
โทรม ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ   ของกลุ่มจังหวัดฯ โดยดำเนินการในอุทยานแห่งชาติ       
ภูผายล โดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร และแบบผสมผสาน และการก่อสร้างแนวรั้วแสดงแนวเขต
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

1.10) โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานก้าวเข้าสู่ AEC อย่างมีมาตรฐานสากล   
มีการก่อส้างอาคารเรียนและปฏิบัติการสำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ และชุดครุภัณฑ์
การศึกษาจำนวน 1 ชุด จากผลการดำเนินการสามารถผลิตบุคลากรสนับสนุนการบินรวมทั้ง ช่างซ่อมบำรุง
อากาศยาน นักบิน สถานประกอบการด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน และบุคลากรด้านอื่น พร้อมต่อยอด
อุตสาหกรรมการบินในประเทศ ทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศ  
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2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ      
ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ โดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็ณนเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสกลนคร พี.ซี แกรนด์ พาเลซ 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   การพัฒนากลุ่ม
จ ังหว ัดภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือตอนบน เม ื ่อว ันที ่  15-16 ส ิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเสวตกมล                
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 
จาก 3 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม และมุกดาหาร) จึงสามารถสรุปสภาพปัญหา/แนว
ทางการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็น ได้ดังนี้ 
 

ประเด็น ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ - มุ่งสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ (การค้าชายแดน/

ส่งออก) 
- เศรษฐกิจเติบโตทันศักยภาพของพ้ืนที่ และสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือก่อให้เกิด
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และยั่งยืน 
- สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดมุกดาหาร และ นครพนม 
- กระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
-ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ผ่านเทือกเขาภูพาน และ
เชื่อมโยงกับเส้นทางมอเตอร์เวย์ M5 (บึงกาฬ-สุรินทร์) โดยให้ครอบคลุมทั้งการ
ขนส่งทางถนน ทางราง  
-พัฒนาอาชีพและให้ความรู้แก่เกษตรกร 
-มีการจัดหาตลาด และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอำนาจในการ
ขายสินค้าเกษตร  
-การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน และราคาสินค้าจำเป็นพื้นฐาน 
-ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ท่ีมากข้ึน 
-ประชาชนมีรายได้ท่ีมั่นคง 
-ทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
-แก้ไขปัญหาราคาสินค้าในท้องตลาดและค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ราคาสินค้าเกษตรลดลงแต่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
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ประเด็น ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
ด้านเกษตร -จัดตั้ง Sanook Farmer Market เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ การพัฒนาตลาด

สินค้าทางการเกษตรของสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพ่ือสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืนในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
-พ้ืนที่สกลนครมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมการเกษตร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP 
และมาตรฐานอินทรีย์ สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมกลุ่มจังหวัดสนุก 
-มุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองการของประชาชนและเป็นเมือง
เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
-พัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตคุณภาพและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
-ภาครัฐควรส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
-มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมีความยุติธรรมกับเกษตรกร 
-นโยบายหรือโครงการที่สนับสนุนด้านต่างๆเกิดจากความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่จริงๆ 
-ควรมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการทำการเกษตรให้มีความ
ทันสมัย 
-เน้นการให้องค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรและควรลดการแจกปัจจัย  
การผลิต 
-ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 
-การนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยส่งเสริมเกษตรกร 
-ขยายพ้ืนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง และช่วยส่งเสริมด้านการตลาด ในสามดำ
สกลนคร (ไก่ดำ หมูดำ วัวดำ)  
-ผลผลิตด้านการเกษตรควรมีตลาดรองรับ 
-มีการประกนัราคาสินค้าด้านการเกษตร 
-ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
-การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
-ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึน 
-มีการก่อสร้างถนน และแหล่งน้ำ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายใน
กลุ่มจังหวัด 
-ภาครัฐส่งเสริมอุปกรณ์ทางการเกษตร 
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ประเด็น ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 

ด้านอุตสาหกรรม - สร้างการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงงานสีเขียว 
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของ
ท้องถิ่นได้ 
- รายได้เพ่ิมเติมแก่อุตสาหกรรมโคขุนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร  
- ขยายตัวอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ 
- พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสกลนครซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 5 ของ
ภาค 
- ควบคุมดูแลการก่อตั้งอุตสาหกรรมที่อาจเกิดมลภาวะอย่างเข้มงวด 
- มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
- แก้ไขปัญหา อุตสาหกรรมโรงงานเกลือ เนื่องจากมีปัญหากับสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาแรงงาน 
- สนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้แรงงานกลับมา
ทำงานในท้องถิ่น 
- ควรมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรตามสินค้าเกษตรแต่ละชนิด 
- ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อขยายแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ด้านการค้า - พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
- พัฒนาช่องทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนาเส้นทางในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมุกดาหารและนครพนม ส่งเสริม
การค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- โอกาสการเพิ่มมูลค่าการค้าจากโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
- แก้ไขปัญหาสินค้าหนีภาษีข้ามด่านตามแนวชายแดน สะพานมิตรภาพ 
- ปัญหาการจำกัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสาย
หลักของเวียดนาม R3A มี 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางผ่านชุมชน และมีระบบ
การจราจรต่างจากไทย 
-ประเทศไทยยังไม่สามารถให้สัตยาบรรณความตกลงขนส่งสินค้าข้ามแดน
ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS กับประเทศคู่ภาคี 
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ประเด็น ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
ด้านท่องเที่ยว - ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเขตพ้ืนที่ เนื่องจาก

เป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมแม่น้ำโขง (นครพนม มุกดาหาร) 
- ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเพ่ิมมูลค่ารูปแบบการ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
- เป็น HUB ท่องเที่ยวของภูมิภาคเชื่อมโยง ลาว เวียดนาม 
- พัฒนาถนนสู่แหล่งการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จักในระดับสากล 
- ปรับปรุงถนนที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหรืองานประเพณีในกลุ่มจังหวัดฯ ให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน เช่น งานออกพรรษาทั้ง 3 จังหวัด (แห่ปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ แข่งเรือ
ยาว)ควรจัดให้มีการเชื่อมโยงกัน  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ สร้างจุดขายเพ่ือสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดให้นักท่องเที่ยวรู้จัก 
- ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เล็กเพ่ือสร้างประชากรที่มีคุณภาพใน
อนาคต 

ด้านทรัพยากร/
สิ่งแวดล้อม 

- การจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
- บริหารจัดการน้ำในจังหวัดสกลนครแบบบูรณาการและยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหา
ภัยพิบัติและการขาดแคลน ทั้งปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค 
เกษตรกรรม  
- ลดปริมาณการกระทำที่ให้ขยะเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทาง
เกษตร โดยการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
- เพ่ิมสัดส่วนพื้นที่ป่าให้มากขึ้น 
- แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 
- แก้ไขปัญหามลพิษ 
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ด้านความมัน่คง - เสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมอาชญากรรมในจังหวัดนครพนมโดยการติด 
CCTV 
- บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
- เพ่ิมมาตรการการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
- ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่มากขึ้น 

 

2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
  “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย” 

2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด   
  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product)        
เพ่ิมร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา 
  2. ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
  3. ร้อยละท่ีลดลงของสัดส่วนหนี้ต่อครัวเรือน ร้อยละ 5 

2.4 นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผน
แม่บทที่เกี่ยวข้อง และได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่อกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ ที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องของ “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” นั้น มีประเด็น

ยุทธศาสตร์สำคัญท้ังสิ้น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ข้างต้น พบว่ามี 3 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด โดยมี
รายละเอียดสำคัญในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน: การเกษตรสร้างมูลค่า พืชเกษตรเขตร้อน สร้าง

ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

• ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : ลดความเหลื่อม

ล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคม
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สูงวัย สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันทาง

ปัญญาให้กับชุมชน 

• ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นการพัฒนา

สังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 
 

2.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ทั ้งสิ ้น 10 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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ทั้งนี้ จากท้ัง 10 ยุทธศาสตร์ข้างต้น พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดมากที่สุด ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ก็ยังได้มีการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคเอาไว้ ซึ่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียด ดังนี้ 

เป้าหมายในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพึ่งตนเอง 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

3) ยกระดับการท่องเที ่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

ต้นน้ำ 

2.4.3 แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปีนี้ เป็นแผนแม่บทท่ีจัดทำควบคู่มากับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศในระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั ่งคั ่ง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของ
ตนเอง (Smart Farmers) 2) สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Smart Agricultural Groups) 
3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด (Smart Agricultural Products) และ 4) 
พ้ืนที่เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Area/Agriculture) 

จากเป้าประสงค์ข้างต้น จึงมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกมาเป็น 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) 
การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 3) การเพิ่มความสามารถในการแขงขันการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การ
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

2.4.4 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปีนี้ มุ ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างและต่อยอด
อุตสาหกรรมหลัก และวางแผนเพื ่อรองรับอุตสาหกรรมและกิจกรรมการผลิตที ่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
เชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันเป็น Value Chain ซ่ึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย (First S- Curve and New S-Curve) โดย
จำแนกเป็น 5 กลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ ่มเกษตรแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุปกรณ์
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อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มี มูลค่าสูง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

1) ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มการใช้งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพิ่มจำนวน
ผู ้ประกอบการฐานนวัตกรรม ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซ เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

2) ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา : ปฏิรูปองค์กรภาครัฐ รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพิ่มการลงทุน 
R&D เพิ่มจำนวนนักวิจัย เพิ่มจำนวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพิ่มจำนวนแรงงาน คุณภาพเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

3) เชื ่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก : ปรับรูปแบบการผลิตของภาคการผลิตให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพิ่มการใช้
ดิจิทัลเพื่อการจัดหา วัตถุดิบและการทำตลาดระดับโลก เพ่ิมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยและเพ่ิมการลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มการขยายตัวของอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายไปยัง
ตลาดต่างประเทศ 

2.4.5 แผนแม่บทการท่องเที่ยวฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ทิศทางของแผนแม่บทการการท่องเที ่ยวแห่งชาติ ฉบับ 2 นี้ จะให้ความสำคัญในเรื ่องของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยจะเน้นย้ำตั้งแต่ในเรื่องการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยวใน
ภาพรวม การตลาด และการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การ
ท่องเที่ยวไทยปี 2579 ที่ว่าให้ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ 
บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยว 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การ
ส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

 
2-9 

นอกจากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้างต้นนี้แล้ว แผนแม่บทดังกล่าวยังได้มีการกำหนดถึงทิศทางการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง: เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
เป้าหมาย: การท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้: นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
เป้าหมาย: การท่องเที่ยววิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

2.4.6 แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 

 กระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558 – 2565 ขึ้นมา โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ 1) เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง 2) เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุน
การขนส่ง เพิ่มความเร็วในการเดินทาง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกาคการผลิตและดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 3) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 4) สร้างโอกาสสำหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคมนาคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย 

1. แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง : ทางรถไฟสายใหม่ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-
นครพนม 

2. แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน: โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า จ.นครพนม และพัฒนา
ทางหลวงสกลนคร 

3. แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ: ปรับปรุงท่าอากาศยาน
ของกรมการบินพลเรือน จังหวัดสกลนคร และนครพนม 
2.4.7 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่จัดทำขึ้นโดยคณะคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งเป็นแผนที่จะกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการกำหนดเป้าหมาย “การพัฒนาอีสานสู่
มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ 6 ด้าน 
ดังนี้ 

1) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : พัฒนา

แหล่งน้ำ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

แบบบูรณาการ 
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2) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : 

พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนาระบบ

การป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ 

3) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม: พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอม

มะลิ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ SMEs Startup 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า

ไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ: พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

5) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง

และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่: เร่งพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและEEC พัฒนาโครงข่ายระบบการ

คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ 

6) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่าน

ศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ที่มา :  อ.ก.บ.ภ. 2561 
 แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน 2 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่
เป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คณุค่า 
ต้น กลาง ปลาย 

1.บริหารจดัการน้ำใหเ้พียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

1.1 แผนงานพัฒนาแหล่ง
น้ำเติมและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการกักเก็บ 
 
 
 
 
 
 
1.2 แผนงานบริหาร
จัดการน้ำแบบบรูราการ 

ทุกจังหวัด
ในภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกจังหวัด
ในภาค 

-ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หนอง ฝาย 
พื้นที่ซุ่มน้ำดิมและแหล่งน้ำ
ธรรมชาต ิ
-สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) 
อ่างเก็บน้ำฝาย แหล่งน้ำขนาด
เล็ก 
-พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำในไร่
นาธนาคารน้ำใตด้ิน แก้มลิง 
(ป้องกันน้ำท่วม/ภัยแล้ง) 
-จัดทำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการลุ่มน้ำระยะเร่งด่วนและ
ระยะยาว 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ใช้ทรัพยากรน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
2.1 แผนงานพัฒนาอาชีพ
และรายได้ของคนยากจน 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานพัฒนา
คุณภาพชัวิตและจดั 
สวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผู
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
2.3 แผนงานพัฒนาความรู้
ทักษะอาชีพ และการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 
 
2.4  แผนงานพัฒนาระบบ
การป้องกันและควบคมุ
โรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหา
โรค พยาธิใบไม้ตับ ใน
พื้นที่เสี่ยง 
 
 
 
 

นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร  
 
 
 
 
 
นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร  
 
 
นครพนม  
มุกดาหาร  
สกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 

-สร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนท่ีมีดิน
ทำกินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคม 
ให้กับกลุ่มผูด้้อยโอกาส และผปู้
สูงอาย ุ
- ยกระดับสถานพยาบาลชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลให้ไดม้าตรฐาน 
 
 
- ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
 
 
- พัฒนาระบบคัดกรองกลุม่เสี่ยง 
- พัฒนารบบฐานข้อมูลเพื่อ
ติดตามการทำงาน 
- กำจัดสิ่งปฎิกูลจากชุมชน
บริเวณรอบแหล่งน้ำอยา่ง ถูก
หลักสุขาภิบาล 

- ส่งเสริมการมีอาชีพ 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
และแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
- ยกระดับฝีมือและอบรม
ให้ความรู ้
 
 
- สนับสนุนการออมเพื่อ
สร้างความมั่นคงในบั้น
ปลายชีวิต 
 
 
 
 
 
 
- กระจายการบริการด้าน
การศึกษามีคณุภาพให้มี
ความเท่าเที่ยมระหวา่ง
พื้นที ่
 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไมต้ับ
ให้แก่ประชาชนท้ังใน
ชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และค่านิยมในการบริโภค
อาหารปรุงสุกจากปลานำ้
จืดมีเกล็ด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้พิการ
และผูสู้งอาย ุ
- ส่งเสริมการใช้ประโยขน์
จากระบบสื่อสารทาง
อินเตอร์เนต็เช่ือมโยง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอาย ุ
- ส่งเสริมใหม้ีระบบการ
จัดการความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
- สร้างเครือข่ายโรงพยาบาล
ในการคัดกรอง เฝา้ระวังวิ
นิฉัยและรักษาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น้ำด ี
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3.สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษบกิจภายใน ควบคู่กับการแกไ้ขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานพัฒนาอาชีพ
และรายได้ของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
3.2 แผนงานส่งเสรมิการ
ปรับเปลีย่นไปสู่สินค้า
เกษตรชนิดใหมต่าม
ศักยภาพของพื้นที ่
- ส่งเสริมการปลูกผัก 
ผลไม้ และไม้ดอก 
-การปลูกสมุนไพร 
 
 
- ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูง 
 
 
3.3 แผนงานส่งเสรมิการ
ผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) ให้เป็น
ฐานรายได้ใหม้ที่สำคัฒ
ของภาค 
- พัฒนาศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปและอาหารแบบครบ
วงจร 
 
 
 
- ส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพร 
 
 

นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 
 
 
 
 
นครพนม  
 
 
 
สกลนคร 
 
 
 
 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
นครพนม 
 
 
 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สกลนคร 
 
 
 

-ส่งเสรมิการทำเกษตรทฤษฎี
ใหม่เกษตรทาง 
เลือก เกษตรกรยั่งยืน เกษตร
แปลงใหญ ่
-สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีเป็นธรรม 
 
- สนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา
พันธ ์
-ส่งเสรมิการปลุกพืชสมุนไพน
สำคัญใหม้ีปริมาณมากพอและมี
คุณภาพตามระบบมาตรฐาน
การเกษตร 
-จัดทำฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ 
-สนับสนนุการปรับปรุงพันธ ์
-ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้า 
-ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว ์
-พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง 
 
 
-สนับสนุนสถาบันการศึกษา/
วิจัยให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบคุลากี
ด้าน STI 
. ส่งเสรมิการวิจยัในช้ันประยุกต์
และทดลองเพิ่มขึ้น 
. สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานน้ำ
ร่อง 
-สนับสนุนการวจิัยและ
นวัตกรรมระดับสูงในลักษณะสห
วิทยาการที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ และวัสดุเหลือทิ้ง 
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์
ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง 
 

-พัฒนาความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์การเกษตร 
-พัฒนาเกษตรรุ่นใหม ่
 
 
-สนับสนุนการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
-พัฒนาทักษะเกษตรกร 
-จัดระบบมาตรฐานโรงฆ่า
สัตว์ให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม(GMP) 
 
 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จัดทำผลิตภณัฑต์้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน GMP 
-พัฒนาระบบรับรอง
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

-สนับสนุนการรวมกลุ่ม
เกษตรกร 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์ 
-สนับสนุนการจัดตั้งตลาด
กลาง 
 
 
 
 
 
 
-เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
และขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
 
 
 
 
 -ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำวิจัยตลาด ทดสอบ
ผลิตภณัฑ ์
-สร้างความเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
เครือข่ายของอุตสาหกรรม
ในลักษณะคลัสเตอร ์
 
 
-สร้างแบรนดเ์พื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และส่งออก 
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- ส่งเสริมอตุสาหกรรมใหม่
และธุรกิจแนวใหม ่
 
 
 
 
3.4 แผนงานส่งเสรมิและ
สนับสนุนธุรกจิ SMEs 
Startup วิสาหกิจชุมชน
ผลิตสินค้าอุปโภค บรโิภค 
 
3.5 แผนงานยกระดับ
มาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้า
ไหมผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม 
และ ศูนย์กลางแฟช่ันใน
ระดับภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
3.6 แผนงานฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้รักษา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพื้นที่ดันน้ำ 
 
3.7 แผนงานการศึกษา
วิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาภาค 
 
 

 
 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สกลนคร  
 
 
 
 
สกลนคร  
พนครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ที่เป็นนธรรม 
 
-พัฒนาเทคโนโลยแีละงานศึกษา 
วิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมลูค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กำหนดและทำเครื่องหมายแนว
เขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่า
นอกเขตอนุรักษ์ 
 
 
-สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจยั
ในขั้นประยุกต์และทดลอง
เพิ่มขึ้น 
-สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานนำ
ร่องเพื่อแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
 

 
 
-พัฒนาผลิตภัณฑม์ูลคา่สูง 
เช่นเอทานอล พลาสติก
ชีวภาพ (bio plastic) สาร
สกัดจากพืชมลุค่าสูง เอม
ไซม/์อาหารเสริมสุขภาพ
จากจุลินทรยี์ เป็นต้น 
-ส่งเสรมิและสนับสนุน
อุตสาหกรรมสีเขียวและ
การใช้วัตถุดิบในพื้นที่ใน
การผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภค 
-ส่งเสรมิการพัฒนา
คุณภาพสินค้า การ
ออกแบบ และตรา
สัญลักษณ ์
-พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนอื่นๆ 
-ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ให้
มีทักษะ ความรู้
ความสามารถท้ังการ
ออกแบบและการจดัการ
เพื่อให้สินค้ามีความ
หลากหลายและทันสมัย 
 
 
 
 
 
-พัฒนาผลิตภัณฑต์้นแบบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-พัฒนาช่องทางการตลาดใน
ต้นทุนท่ีต่ำโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ e-Commerce,    
e-Marketing 
-สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกจิชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
-ส่งเสรมิการจับคู่ธุรกิจเพื่อ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิประชาชนมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า
ต้นน้ำ 
 
 
-สร้างความเชื่อมโยง
สถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมในลักษณะคลสั
เตอร ์
-วิจัยตลาด ทดสอบ
ผลิตภณัฑ ์
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4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
4.1 แผนพัฒนาพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และ
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน
ช้าง 
 
 
 
 
 
 
4.2 แผนงานพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความ
สะดวก ประชาสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
นครพนม 
มุกดาหาร 
สกลนคร 

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-พัฒนาถนนเช่ือมโยงระหว่าง
แหล่วท่องเที่ยว และพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
-พัฒนาท่าเรือใหได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐาน 
- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 

-พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้สอดคล้องกับกระแส
ความนิยมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของสองฝั่ง
โขง 
-พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลา
หลาย 
-พัฒนาผู้ประกอบการด้าน
การจัดการและทักษะ
ภาษา 
-พัฒนาทักษะฝีมือ
บุคลากรในภาคบริการ
และการท่องเที่ยว 
-ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศให้
มัคคุเทศก์ 
-พัฒนาสินค้า OTOP 
สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของ
ที่ระลึก ร้านอาหาร ท่ีพัก
ให้มีคุณภาพ 

-ส่งเสรมิการบริหารจัดการที่
เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงาน
และรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
-เชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชนกับชุมชนและ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศและ
กับประเทศเพิ่นบา้น 
-ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุม่ 
-ส่งเสรมิระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

5.ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคหลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกจิใหม่ๆ ของภาค 
5.1 แผนงานเร่งพัฒนา
โครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งภายในภาค
ใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ ์
 
5.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่
รอบสถานีขนส่งระบบราง
และบรเิวณเมืองชายแดน
รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่
เขตเศษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
เมือง
มุกดาหาร 
 
 

-เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
อาทิ รถไฟทางคู่สายใหม่ (บ้าน
ไผ่ นครพนม) พัฒนาอากาศยาน
ภายในภาค 6 แห่ง และขยาย
ถนน 4 ช่องจราจร 
-จัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนว
ทางการจัดรูปที่ดิน การวางผัง
เมืองควบคู่กับการพัฒนาเมือง
แบบประหยดัพลังงาน 
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2.5 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 1) เศรษฐกิจภาพรวม 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมอแบบปริมาณลูกโซ่ ร้องละ 23.11 เป็นลำดับที่ 2 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตมวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 8.75 เป็นลำดับที่ 3 สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 63.49 เป็นอันดับที่ 4 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดแบบปปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 3.47 เป็นลำดับที่ 6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ -0.79 เป็นลำดับที่ 7 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการบริการ แบบ
ปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 5.93 เป็นลำดับที่ 8 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณ
ลูกโซ่ ร้อยละ 1.88 เป็นลำดับที่ 10 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 0.78 เป็นลำดับที่  16 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่  ร้อยละ 7.62 เป็นลำดับที่ 16 มูล่คาผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว 
(Per Capita) 67,968.73 บาท เป็นลำดับที่17 

6. พัฒนาความร่วมมิอและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 
6.1 แผนงานพัฒนาด่าน
ชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

นครพนม 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
มุกดาหาร 
นครพนม 

-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณ
ด่านศุลกากร 
-เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ
ภายในและระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้บริการ ณ จดุเดยีว 
-พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่อนผันปรนการค้า
ชายแดนที่มีศักยภาพ 
 
-เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ
และมาตรการสำคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการ CIQ ทีไ่ด้มาตรฐานสากล 

 -สนับสนุนการจัดการด่าน
พรมแดนแบบเบ็ตเสร็จ CIQ 
(Custooms/immigation/
Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
-ส่งเสรมิการลงทุนและสร้าง
ความร่วมมิกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน 
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เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เติบโตเฉลี่ยกว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี แต่ในแต่ละช่วงปีอาจยังคงมีความผันผวนอยู่บ้าง ภาคบริการและอื่นๆ และภาคเกษตร นับว่า
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เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ภาค
การเกษตรกลับมีแนวโน้มที่ลดลง 

 

 
สกลนคร และนครพนม เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
สกลนครนับว่าเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการภาคการเกษตร
ของสกลนคร และนครพนมในช่วงปี 2559 มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกันมาก 
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กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีขนาดทางเศรษฐกิจเล็กมาก มีสัดส่วนเพียง 0.8% ของ GDP โดย จ.
สกลนคร มีขนาด 45% ของกลุ ่ม  เมื ่อเทียบ Sector by sector ระดับประเทศ (แนวขวาง) พบว่า สาขา
การศึกษามีสัดส่วนสูงสุดที่ 3.8% ของ GDP สาขาการศึกษา หากเอา Sector by sector ระดับกลุ่มจังหวัดเป็น
ตัวตั้ง จะพบว่า เกือบทุกสาขาการผลิตมีศูนย์กลางอยู่ที่ จ.สกลนคร ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอยู่ที่ จ.นครพนม 
และ จ.มุกดาหาร ส่วนบริการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการบริหารภาครัฐอยู่ที่ จ.มุกดาหาร 

 

 
ปัญหา/ความต้องการ-เศรษฐกิจภาพรวม 

1.ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ผ่านเอกเขาภูพาน และเชื่อมโยงกับเส้นทาง
มอเตอร์เวย์ M5 (บึงกาฬ-สุรินทร์) โดยให้ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง 

2. พัฒนาอาชีพและให้ความรุ้แก่เกษตรกร 
3. มีการจัดหาตลาด และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อเพ่ิมอำนาจในการขยายสินค้าเกษตร 
4. การแก้ไขปัญหาราคานั้น และราคาสินค้าจำเป็นพื้นฐาน 
5. ภาคประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน 
6. มีอาชีพการทำอาชีพเสริม 
7. มีรายได้ท่ีมั่นคง 
8. ให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

 
2-20 

9. ให้มีการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสังคมในเมืองและสังคมต่างจังหวัด 
(โดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม) 

10. แก้ไขปัญหาราคาสินค้าในท้องตลาดและค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาสินค้า
เกษตรลดลงแต่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
สรุปประเด็นสำคัญ – เศรษฐกิจภาพรวม 

 1. กลุ่มจังหวัดมีการเติบโตภาพรวมในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 
แบบปริมาณลูกโซ่ โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 และยังมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวที่ต่ำ  

2. ภาคการเกษตร ตัวกลางทางการเงิน และภาคบริการ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร สาขาตัวกลางทางการเงิน  / ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจ
ที่มีการเติบโตต่ำ [อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม  

3. ภาคเกษตร และการค้า เป็นภาคที่มีสัดส่วน และการเติบโตสูง หากเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆของ
กลุ่มจังหวัด  

4. ในช่วงที่ผ่านมา ภาคการค้า การท่องเที่ยว และบริการมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5. จังหวัดสกลนคร นับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะภาคการค้า และบริการ 

2) เกษตร 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 23.11 เป็นลำดับที่ 2 สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้
กู้ยืมเพื่อการเกษตร ร้อยละ 2.34 เป็นลำดับที่ 3 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร แบบริ
มาณลูกโซ่ ร้อยละ -0.79 เป็นลำดับที่ 7 สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่มเกษตร) ที่มีเสถียรภาพทาง
การเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถึงดีมาก ร้อยละ 48.96 เป็นลำดับที่ 11 และสัดส่วนหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดปี ร้อยละ 43.35 เป็นลำดับที่ 14  

 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

อยู่อันดับ 3 
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กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนมูลค่าทางการเกษตรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 โดยสกลนครนับว่ามีสัดส่วนสูงที่สุด 

(ร้อยละ 42) นับตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา สถานการณ์ทางด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคำนวณการเติบโตเฉลี่ยตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี จะพบว่าภาคการเกษตรมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.25 
 

 
 
 

พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นพื้นที่นาข้าวกลุ่ม
จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรสูงกว่าร้อยละ 52 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นนาข้าว และพ้ืนที่สำหรับปลูกไม้ผล และพืชไร่ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างสูงในภาค    
แต่ยังถือว่าต่ำหากเทียบกับทั้งประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีปริมาณผลผลิตข้าว 
มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ที่ค่อนข้างต่ำ หากเทียบกับกลุ่มจั งหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในการผลิตยางพาราที่ค่อนข้างสูงหากเทียบกับ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ก็ยังถือว่ามีสัดส่วนที่ต่ำหากเทียบกับของประเทศ 

 
ผลผลิตเกษตรศักยภาพของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 – ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิเช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อีกทั้งยังมี
สินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น เนื้อโคขุน ผ้าฝ้ายย้อม
คราม ผ้าหมักโคลน ข้าวฮางหอมสกลทวาปี หมากเม่า ลิ้นจี่นครพนม และสับปะรดท่าอุเทน เป็นต้น 
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 กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนปริมาณผลผลิตประมงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผลิตภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าปริมาณพื้นที่ และผลผลิตประมงจะมีแนวโน้มที่ลดลง 
แต่จะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนื้อที่ และผลผลิตประมง หากเทียบของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และของ
ประเทศนั้นกลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ผลิตภาพการผลิตของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ก็สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย โดยเป็นรองเพียงกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ล่าง 2 และตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลาง 

 
 

กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพ (ผลผลิตต่อเนื้อที่) ในการทำการประมงลดลง
อย่างต่อเนื่องเปรียเทียบจากผลผลิตของปลานิลและปลาดุกในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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  ผลผลิตของปลานิลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนเนื้อที่เพาะเลี้ยงลดลง 
แต่สัดส่วนผลผลิตกลับเพิ่มสูงขึ้น ผลิตภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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 ผลผลิตของปลานิลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนเนื้อที่เพาะเลี้ยง และ
สัดส่วนผลผลิตมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น ผลิตภาพต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนปริมาณกระบือ และโคเนื้อต่อจำนวนของทั้งประเทศสูง
ที่สุด ในบรรดาปศุสัตว์ที่เลี้ยงในกลุ่มจังหวัดทั้งหมดจังหวัดสกลนครยังเป็นแหล่งในการเลี้ยงหลัก 
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ปัญหา/ความต้องการ-เกษตร 

1. มุ่งสู ่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นเมืองเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

2. ต้องการน้ำสำหรับการเกษตรเพ่ือปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ 
3. พัฒนาการปลูกข้าวใหเมีผลผลิตคุณภาพและผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
4. ให้ภาครัฐส่งเสริมในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมีความยุติธรรมกับเกษตร 
6. นโยบายหรือโครงการที่สับสนุนด้านต่างๆเกิดจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ 
7. ควรมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการทำการเกษตรให้มีความทันสมัย 
8. เน้นการให้องค์ความรู้สมันใหม่เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรและควรลดการแจกปัจจัยการผลิต 
9. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 
10. การนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยส่งเสริมเกษตรกร 
11. สามดำสกลนคร (ไก่ดำ หมูดำ วัวดำ) ควรมีการขยายพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง และช่วย

ส่งเสริมด้านการตลาด 
12. ผลผลิตด้านเกษตรควรมีตลาดรองรับ 
13. มีการประกันราคาสินค้าด้านเกษตร 
14. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  
15. การส่งเสริมการเพิ่ทมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
16. ส่งเสริมเกษตรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น 
17. มีการก่อสร้างถนน และแหล่งน้ำ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในกลุ่มจังหวัด 
18. ภาครัฐส่งเสริมอุปกรณ์ทางการเกษตร 
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สรุปประเด็นสำคัญ-ด้านการเกษตร 
1. กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีการขับเคลื่อนภาคการเกษตรทีสูงมาก สัดส่วนมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม /อัตราการขายตัวเกษตรแบบปริมาณลูกโซ่ ซึ ่งหาก
พิจารณาตามมูลค่าในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.25 ต่อปี 

2. เกษตรกรยังคงต้องการน้ำจำนวนมาก (สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตร) 
3. กลุ่มสถาบันเกษตรกรมีสถานการณ์ทางการเงินในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรในพื้นที่มีปัญหา

เรื่องหนี้เสียที่น้อย 
4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นแหล่งผลิตอ้อยโรงงาน (15.6%) สำคัญของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และของประเทศ แต่โดยรวมกลุ่มจังหวัดมีผลิตภาพในการผลิตพืชชนิดอ่ืนที่ต่ำ 
5. กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนการเลี้ยงกระบือ (11.9%) และโคเนื้อ (5.7%) 

สูงที่สุดหากเทียบกับปริมาณการผลิตของทั้งประเทศ โดยจังหวัดสกลนครมีปริมาณสูงที่สุด 

3) อุตสาหกรรม 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย 248.47 พันลิตรต่อ 1Ktoe เป็นลำดับที่ 6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 1.88 เป็นลำดับที่ 10 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้น สุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 6.49 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล์ เป็นลำดับที่ 11 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 7.62 เป็นลำดับที่ 16 ปริมาณการใช้น้ำมัน
ดีเซล 244,193.12 พันลิตร เป็นลำดับที่17 และปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 112,451.00 พันลิตร เป็นลำดับที่ 17 
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แนวโน้มมูลค่าอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น แต่ก็ยังถือว่ามีสัดส่วนน้อยมากหากเทียบกับ
ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2559 ทำให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.7 ภาคอุตสาหกรรม
ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 คิดเป็นสัดส่วนต่ออุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ของทั้งประเทศ 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก แม้ว่านครพนม มุกดาหารจะมี
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
 จำนวนโรงงาน และเงินลงทุนของกลุ ่มจังหวัด มีการเพิ ่มขึ ้น ในขณะที่จำนวนคนงานกลับลดลง      
(อาจสะท้อนการปร ับปร ุงโรงงาน ท ี ่ เน ้นเคร ื ่องจ ักรมากข ึ ้น)  ผล ิตภาพแรงงานของกล ุ ่มจ ั งหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ถือว่าอยู่ในลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมด 
แต่อยู่ในลำดับที่ 17 ของทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพแรงงานมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง         
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2559 
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ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนบน 2 อยู่อันดับที่ 1

 
การจ้างงานโดยรวมในปี 2559 ลดลงทุกระดับของวิสาหกิจ แม้ว่าจะมีจำนวนวิสาหกิจขนาดเล็กเพ่ิม

สูงขึ้น โดยจำนวนการจ้างงานนั้นลดลงในวิสาหกิจทุกระดับ จังหวัดสกลนครยังเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนการจ้าง
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งานในวิสาหกิจสูงที่สุดของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 42 (จำนวนวิสาหกิจอยู่ที ่ร้อยละ 45) การจ้างงานของ
วิสาหกิจส่วนใหญ่จะเป็นประเภทการค้า และการผลิตเป็นหลัก 

 
 

 
ปัญหา/ความต้องการ-อุตสาหกรรม 

1. ควรมีการควบคุมดูแลการก่อตั้งอุตสาหกรรมที่อาจเกิดมลภาวะอย่างเข้มงวด 
2. มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
3. ต้องการให้แก้ไขปัญหา อุตสาหกรรมโรงงานเกลือ เนื่องจากมีปัญหากับสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาแรงงาน 
5. ต้องการให้มีการสนับสนุนการมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่ มจังหวัดฯ เพื่อให้แรงงานกลับมา

ทำงานในท้องถิ่น 
6. พืชเศรษฐกิจของคนในพื้นที่เป็นพืชชนิดใด ก็ควรมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรด้านนั้นๆ 
7. ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อขยายแรงงานเพ่ิมข้ึน 

สรุปประเด็นสำคัญ-ด้านอุตสาหกรรม 
1. ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนที่ต่ำ แต่ในช่วงที่ผ่าน

มามีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม / อัตราการ
ขยายตัวเองภาคอุตสาหกรรม 

2. ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดต่ำ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 17 
3. มีการบริหารจัดการการใช้พลังงานในระดับค่อนข้างต่ำ สัดส่วนการใช้พลังงานขั ้นสุดท้ายต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 6 ปริมาณการใช้
พลังงานทดแทน ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล 
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4) การค้า 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง และ
การคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 3.47 เป็นลำดับที่ 6 จำนวนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน 4,946.00 แห่ง เป็นลำดับที่ 8 ปริมาณการใช้
น้ำมันดีเซล 244,193.12 พันลิตร เป็นลำดับที่ 17 และอัตราเพ่ิมของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ร้อย
ละ 19.29 เป็นลำดับที่ 17 
 

 
 

มูลค่าการค้าชายแดนมีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้าชายแดนกับ สปป.ลาวและ
เวียดนาม ในส่วนของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี 2559 มีการส่งออก 38,433.51 ล้านบาท 
นำเข้า 36,037.73 ล้านบาท ดุลการค้า 2,395.51 ล้านบาท ส่วนมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เวียดนาม ในปี 
2559 มีการส่งออก 34,117.27 ล้านบาท นำเข้า 18,649.31 ล้านบาท ดุลการค้า 15,467.97 ล้านบาท และ
มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย-จีนใต้ มีการส่งออก 14,150.02 ล้านบาท นำเข้า 36,672.77 ล้านบาท ดุลการค้า     
-22,522.75 ล้านบาท 
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 สปป. ลาวนับว่ามีปริมาณการค้ากับไทย ผ่านด่านมุกดาหาร และนครพนม สูงที่สุดเทียบกับเวียดนาม
และจีนตอนใต้ด่านมุกดาหาร เป็นประตูหลักทางด้านการค้ากับ สปป ลาว แต่ด้านมุกดาหารเอง ก็มีแนวโน้ม
การนำเข้าจากจีนตอนใต้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ด่านนครพนม เป็นประตูหลักทางด้านการค้ากับ
เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
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 สินค้านำเข้าของด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ โทรศพท์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด รองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แผงวงจรพิมพ์ ไอโซแท็งค์ สำหรับบรรจุก๊าช 
ตามลำดับ ส่วนสินค้าส่งออก อันดับ 1 ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล รองลงมาได้แก่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง 
ผลไม้สด และแบตเตอรี่ ตามลำดับ 

 
 สินค้านำเข้าของด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล 
รองลงมาเป็นทองแดงบริสุทธิ์ พลังงานไฟฟ้า และส่วนประกอบของกล้อง ตามลำดับ ส่วนสินค้าส่งออก อันดับ 
1 ได้แก่ หน่วยประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล รองลงมาได้แก่ แผ่นวงจรพิมพ์ อุปกรณ์สำรองไฟ และ
ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์ก่ึงตัวนำที่คล้ายกัน ตามลำดับ 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างไทย ไปสู่สปป ลาว และ

เวียดนาม  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เชื ่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสู่ สปป.ลาว  
- เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว  

- รถไฟ: 1) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่ สปป.ลาว 2) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 3) สายใหม่ เชื่อมโยง
บ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 

 
 

โครงข่ายทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว-เวียดนาม 
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R12 ออกจากไทยที่นครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) แล้วข้ามไปยังด่านท่าแขก 
แขวงคำม่วนในฝั่งลาว ก่อนจะวิ่งผ่านจังหวัด Quang Binh กรุงฮานอย และจังหวัด Lang Son ของเวียดนาม 
ไปเข้าจีนทางดา่นผิงเสียง (โหย่วอ้ีกวาน) มณฑลกว่างซี    

R9 ออกจากไทยที่มุกดาหาร ผ่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวันนะเขต) แล้วข้ามไปยัง
สะหวันนะเขต ในฝั่งลาว ก่อนจะวิ่งผ่านด่านแดนสะหวัน/ลาวบ๋าว จังหวัด Ha Tinh จังหวัด Thanh Hoa และ
กรุงฮานอยของเวียดนาม ไปเข้าจีนทางด่านผิงเสียง มณฑลกว่างซี 
 

 
 

ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ยังเติบโตเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มียอดขายสูงสุด  มูลค่า
การค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 โตกว่าร้อยละ 10 มีมูลค่ากว่า 6,300     
ล้านบาท จังหวัดที่มียอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP มากที่สุดคือจังหวัดสกลนคร 
 

 
 
ปัญหา อุปสรรคทางด้านการค้า 
ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทย-เวียดนาม (จากจังหวัดมุกดาหารและนครพนม) 

1. เส้นทางการค้า R9 มี 2 ช่องจราจร ถนนค่อนข้างคดเตี้ยว ระยะทางไกลกว่าเส้น R12 และค่าขนส่ง
ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขนสงส่วนใหญ่ในเส้นทางช่วง สปป.ลาว และวียดนามยังเป็นของผู้ให้บริการขนส่ง
เวียดนาม 
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2. ปัญหาการจำกัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสายหลักของเวียดนาม 
R3A มี 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางผ่านชุมชน และมีระบบการจราจรต่างจากไทย 

ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทยกับจีนตอนใต้ 
3. ประเทศไทยยังไม่สามารถให้สัตยาบรรณความตกลงขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้กรอบความร่วมมือ 

GMS กับประเทศคู่ภาค ี
สรุปประเด็นสำคัญ-ด้านการค้า 

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออดเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างไทย ไปสู่สปป ลาว และ
เวียดนาม 

2. สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้าค่อนข้างสูง 
3. มีแนวโน้มการค้าผ่านแดนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับ สปป.  ลาว ที่มีมูลค่าการค้าสูง

ที่สุด 
4. สินค้านำเข้ายังเป็นสินค้าอิเล็กโทรนิคส์ วัตถุดิบ ในขณะที่สินค้าส่งออกมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค 

และวัคถุดิบ 
5. มีจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนที่ต่อนข้างสูง  
6. มียอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โตต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ถือว่าค่อนข้างต่ำหากเทียบกับกลุ่มจังหวัด

อ่ืนๆ ของรายได้จาการขายสินค้า OTOP โดยจังหวัดสกลนครมีสัดส่วนการจำหน่ายสูงสุดที่สุด 

5) ท่องเที่ยว 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 0.78 เป็นลำดับที่ 16 และมีอัตราเพ่ิมของรายได้จากการ
จำหน่ายสินค้า OTOP ร้อยละ 19.29 เป็นลำดับที่ 17 

 
 กลุ ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้มด้านการท่องเที ่ยวที ่เพิ ่มสูงขึ ้นต่อเนื ่อง 
โดยเฉพาะในปี 2558 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้เติบโตสูงเกินกว่าร้อยละ 10 สกลนครจังหวัดที่มี
สัดส่วนนักท่องเที่ยว แต่มุกดาหารมีรายได้สูงที่สุดในกลุ่ม  มุกดาหารมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ ร้อยละ 37 ซึ่ง
เท่ากับสกลนคร ในขณะที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 44 อาจสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดที่สูงกว่าพื้นที่อ่ืนๆ 
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ในเชิงจำนวนนักท่องเที่ยว จังหวัดสกลนครจะมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุด แต่กลับมีค่ าใช้จ่ายต่อหัวต่ำที่สุด 

โดยจังหวัดมุกดาหารมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่ม แนวโน้มค่าใช้จ่ายต่อหัว และอัตราการเข้าพัก มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น เวลาพำนักของจังหวัดสกลนคร มีแนวโน้มลดลง 
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ปัญหา/ความต้องการ-การท่องเที่ยว 

1. เป็น HUB ท่องเที่ยวของภูมิภาคเชื่อมโยง ลาว เวียด นาม 
2.พัฒนาถนนสู่แหล่งการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัดในระดับสากล 
6. ปรับปรุงถนนที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว 
7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
8. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหรืองานประเพณีในกลุ่มจังหวัดฯ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น งานออก

พรรษาทั้ง 3 จังหวัด (แห่ปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ แข่งขันเรือยาว) ควรจัดให้มีการเชื่อมโยงกัน 
9. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ สร้างจุดขายเพ่ือสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ให้มากขึ้น 
11. ประชาสัมพันธ์ของดีของกลุ่มจังหวัดให้นักท่องเที่ยวรู้จัก 
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สรุปประเด็นสำคัญ-ด้านท่องเที่ยว 
1. สัดส่วนของภาคการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อยู่ใน

ระดับต่ำ นักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตสูงขึ้นมา (อัตราการเติบโตของรายได้ สูงกว่า อัตรา
การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว 

2. จังหวัดมุกดาหาร นับว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว และมีรายได้เข้ามาเป็นหลัก แต่ก็เป็นจังหวัด
เดียวที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 47) มากกว่าสัดส่วนรายได้ (ร้อยละ 44) และจังหวัดมุกดาหารยังเป็น
จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดในกลุ่มด้วย 

3. อัตราการเข้าพักมีการเติบโต แต่ยังคงมีอัตราที่ต่ำอยู่ (ไม่ถึงร้อยละ 50) 

6) ด้านสังคม 

  6.1) การศึกษา 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
96.96 เป็นลำดับที่ 2 จำนวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน ร้อยละ 63.52 เป็น
ลำดับที่ 3 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน ร้อยละ 13.80 คนต่อโรงเรียน เป็นลำดับที่4 จำนวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย 7.60 ปี เป็นลำดับที่ 11 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET 30.21 คะแนน เป็นลำดับที่ 15 คะแนน
เฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย 93.76 คะแนน เป็นลำดับที่ 16 สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียน
ทั้งหมด ร้อยละ 73.36 เป็นลำดับที่ 16 และสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร ร้อยละ 35.54 เป็น
ลำดับที่ 18  

 
จำนวนครู และนักเรียนของกลุ ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื ่อง 
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอัตราการลดลงสูงกว่าของครูทำให้สัดส่วนอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนของกลุ่มจังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ลดลง และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนนักเรียนจะ
ลดลง แต่สัดส่วนจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ (แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลง
มาแล้วบ้างก็ตาม) 
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สรุปประเด็นสำคัญ-การศึกษา 
 1. มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ 
 2. คุณภาพการศึกษาในระบบยังต้องมีการพัฒนา/คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) /ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net 
 3. สถานการณ์ของจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้อง และครูต่อ
นักเรียนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน (จากการที่มีจำนวนนักเรียนลดลง) 
 4. มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการได้ดี แต่ยังคงมีปัญหาการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนด้อยโอกาสบางกลุ่ม 

6.2) สาธารณสุข 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที ร้อยละ 99.70 เป็นลำดับที่ 2 สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด 
บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ร้อยละ 99.36 เป็นลำดับที่ 2 สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแล
จากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ ร้อยละ 99.91 เป็นลำดับที่ 3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่า
ตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 1.42 เป็นลำดับที่ 4 อัตราการ
คลอดในมารดาอายุน้อยกว่า 15 ปี 1.20 พันรายต่อหญิงวัยเดียวกัน เป็นลำดับที่ 4 อัตราการฆ่าตัวตาย 5.65 
แสนคนต่อประชากรแสนคน สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนหรืออ้วนลงพุง ร้อยละ 32.78 เป็นลำดับที่ 9 อัตรา
การเกิดมีชีพ 9.10 รายต่อประชากรพันคน เป็นลำดับที่ 11 สัดส่วนคนดื่มสุรา ร้อยละ 7.72 เป็นลำดับที่ 12 
สัดส่วนประชากร 7,450.00 ต่อแพทย์ 1 คน เป็นลำดับที่ 16สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ ร้อย
ละ 17.97 เป็นลำดับที่ 16 สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่  80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.49 เป็นลำดับที่ 18 และสัดส่วน
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร้อยละ 97.31 เป็นลำดับที่ 18 
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ในภาพรวม บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นในส่วนของทันต

แพทย์ หากคิดเป็นสัดส่วนการรองรับต่อประชากรในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลต่างมี
สัดส่วนการรองรับประชากรที่ดีขึ้นทั้งหมด จะมีในส่วนของทันตแพทย์ และเตียงต่อประชาชน ที่กลับมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น 
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สรุปประเด็นสำคัญ-สาธารณสุข 
1. จำนวนคนสูงอายุน้อย และเด็กทารกแรกเกิดมีความเสี่ยงสูง 
2. สุขภาพโดยรวมของประชากรยังมีปัญหา ทั้งร่างกายและจิตใจ 
3. คนในพ้ืนที่มีการดูแลสุจภาพเบื้องต้น 
4. ทรัพยากรทางการแพทย์โดยรวมมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น แต่ยังคงมีอัตราส่วนการรองรับประชาชนที่สูงอยู่ 
5. มีการดูแลคนพิการที่ดี 
6. ประชาชนอาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพได้ 

  6.3) ความยากจน 
  กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนครัวเรือนที ่มีหนี ้ในระบบต่อ
ครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมด ร้อยละ 95.70 เป็นลำดับที่ 4 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อ
กำลังแรงงาน ร้อยละ 7.11 เป็นลำดับที่ 5 สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด 
ร้อยละ 13.78 เป็นลำดับที่ 9 สัดส่วนคนจน ร้อยละ 21.39 เป็นลำดับที่ 17 และค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ได้คะแนน 0.35 เป็นลำดับที่ 18 

 
ในภาพรวม การเปลี ่ยนแปลงของจำนวนคนจนของกลุ ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ค่อนข้างหลากหลาย โดยจำนวนคนยากจนในจังหวัดสกลนคร และมุกดาหารมีค่อนข้างหลากหลาย โดยจังหวัด
สกลนคร และมุกดาหารมีอัตราการลดลงของคนจนเฉลี่ยต่อปี ในขณะที่นครพนมมีอัตราเพ่ิมขึ้นในเชิงสัดส่วน ปี 
2559 มีเพียงจังหวัดสกลนครที่มีสัดส่วนคนยากจนลดลง และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ในขณะที่นครพนม และมุกดาหารกลับเพิ่มสูงขึ้นมาก 
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กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นความยากจนสูงกว่าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม และมุกดาหารทุกจังหวัดมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้ากว่าร้อยละ 30 ทั้งสิ้นในช่วงที่ผ่านมา ทุกจังหวัดในกลุ่มมีสัดส่วนหนี้สิน / รายได้เพ่ิมสูงขึ้นทั้งสิ้น แต่มีเพียง
จังหวัดนครพนมที่สัดส่วนยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคอีกสานสกลนคร เป็นเพียงจั งหวัดเดียวที่มีรายได้ และ
หนี้สินสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

 
  6.4) ความเสมอภาค คุณภาพชีวิต ความอบอุ่น 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเอง สัดส่วนคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ สัดส่วน
ครัวเรือนมีส่วรร่วมทำกิจกรรมสาธารณาเพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น อัตรพึ่งพิง อัตราเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัว เป็นลำดับที่ 1 และมีมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุด รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือใน
ระดับการตัดสินใจต่อจำนวนแรงงานในระดับบริหารทั้งหมด สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน และ
อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ เป็นลำดับที่ 18 
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  6.5) สาธารณูปโภค 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีสัดส่วนการใช้น้ำประปาในครัวเรือน ในปี 
2560 ร้อยละ 77.57 มีอัตราการใช้น้ำประปาลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.56  โดยจังหวัดที่ใช้น้ำประปามาก
ที่สุดคือ จังหวัดมุกดหาร ร้อยละ 89.4 รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม ร้อยละ 85.9 และจังหวัดสกลนคร ร้อย
ละ 69.4  

 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในปี 2559 24.2 
คนต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาเป็น 
จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ตามลำดับ 
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 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีประชากรที่มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตภายในกลุ่ม
จังหวัดฯ ในปี 2560 ร้อยละ 35.54 เมื่อเทียบกับภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ถือว่าประชากรมีการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตน้อยท่ีสุด โดยจังหวัดที่มีประชากรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือ จังหวัดนครพนม รองลงมา
คือ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร ตามลำดับ   

 
ปัญหา/ความต้องการ-สังคม 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้ครอบคลุมอย่างเทาเทียม โดยเฉพาะใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ให้มีการบรรจุวิชาการเรียนด้านอาชีพหัตภกรรมไว้เป็นวิชาบังคับข้ันพื้นฐานของการเรียน 
3. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
4. ให้มีแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืม 
5.  มีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
6. การสร้างเครือข่ายการค้า การเกษตรที่มีความมั่นคง 
7.แก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ONET ไม่ผ่านเกณฑ์อยากให้แก้ไขปัญหาด้านนี้ 
8. แก้ไขปัญหาคนย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวง ทำให้ในต่างจังหวัดขาดแรงงานจะประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม 
9. สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่เล็กเพ่ือสร้างประชากรที่ทีคุณภาพในอนาคต 
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สรุปประเด็นสำคัญ-สาธารณสุข 
ความยากจน 

1. ประชาชนในจังหวัดมีอาชีพจำนวนมาก ส่งผลให่อัตราการพ่ึงพิงที่ค่อนข้างต่ำ 
2. ประชาชนมีงานทำ แต่อาจมีรายได้ที่ต่ำ ทำให้ในภาพรวม กลุ่มจังหวัดยังถือว่ามีสัดส่วนคนยากจนที่

สูง สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร 
3. ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังคงมีสัดส่วนหนี้สินอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ในระบบ 
4. เส ้นความยากจนของจ ังหว ัดในกล ุ ่มอยใหล้ เค ียงหร ือส ูงกว ่าเส ้นความยากจนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมาโดยตลอด 
ความเสมอภาค 

1. กลุ่มจังหวัดมีความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้อยู่สูง (ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ /
รายได้เฉลี่ยตี่อหัวของประชากรที่ทีรายได้ต่ำสุด/มูลค่าทรัพย์สินของประชากรที่มีรายได้ต่ำสุด) 

2. เพศหญิงยังมีบทบาทน้อยมาก (สัดส่วนแรงงาน เพศหญิง ต่อประชากรทั้งหมด/สัดส่วนผู้หญิงใน
ระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจ) 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุบ้าง (สัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ลำพัง แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน) 
การเข้าถึงสาธารณูปโภค 

1. ครัวเรือนในพื้นท่ีมีน้ำชั้เพียงพอ 
2. มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ต่ำ 
3. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตตืที่สุดของประเทศ 

ความอบอุ่นในครอบครัว และปัญหาสังคมอ่ืนๆ 
1. คนในพ้ืนที่มีการทำกิจกรรมร่วกันเยอะ 
2. มีปัญหาสังคมในพื้นที่อยู่บ้าง โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเยาวชน  
7) ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีปริมาณขยะมูลฝอย 1,910.00 ตันต่อวัน เป็นลำดับที่ 
1 และมีสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 19.92 เป็นลำดับที่ 11 ส่วนผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQI) ได้
คะแนน 53.10 เป็นลำดับที่ 12  
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 กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นับว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนป่าไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มภาค
อีกสาน โดยพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้กลับมีแนวโน้มที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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 กล ุ ่มจ ั งหว ัดตะว ันออกเฉี ยง เหน ือตอนบน 2 ม ีปร ิมาณขยะต ่อว ัน ท ี ่น ้อยท ี ่ ส ุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หากพิจารณาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในภาพรวม จะมาจากจังหวัดสกลนครเป็นหลัก 
และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนปริมาณขยะของกลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ต่อทั้ง
ประเทศมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย (ปริมาณขยะของทั้งประเทศในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง) 
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สรุปประเด็นสำคัญ-ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
1. กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ที่ค่อนข้างน้อย (สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด) แตถือว่าสูงที่สุด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2. ในช่วงที่ผ่านมาสัดส่วนป่าไม้มีแนวโน้มที่ลดลง (ปริมาณขยะมูลฝอย ตันต่อวัน) แต่ก็มีแนวโน้มที่เพ่ิม

สูงขึ้นบ้าง โดยจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะสูงสุด 
3. คุณภาพน้ำของกลุ่มจังหวัดอยูในเกณฑ์ท่ีถือว่าต้องปรับปรุง 
4. มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษท่ีต่ำ (จำนวนเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ) 
8) ความม่ันคง 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจำนวนคดีความด้านยาเสพติดที่ต่ำที่สุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากเทียบกับทั้งประเทศถือว่ามีจำนวนคดียาเสพติดสูงเป็นนอันดับ 8 ของทั้งประเทศ 
(คดีเยอะ อันดับยิ่งสูง) จำนวนคดีทางด้านยาเสพติดในกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มลดลง ทั้งจำนวนและสัดส่วนของ
จำนวนคดีต่อประเทศ จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของคดีความด้านยาเสพติดสูงที่สุด 
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แนวโน้มการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดที่มีคดีความมากที่สุดคือนครพนม 
ที่ผ่านมา ความสำเร็จในการจับกุมก็เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เกินกว่าร้อยละ 90 

 
แนวโน้มการรับแจ้งคดีอาญาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดที่มีคดีความมากท่ีสุดคือสกลนคร 

ที่ผ่านมา ความสำเร็จในการจับกุมก็เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

 
2-51 

ปัญหา/ ความต้องการ-ความม่ันคง 
1. เพ่ิมมาตรการการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
2. ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่มากขึ้น 

สรุปประเด็นสำคัญ-ความม่ันคง 
1. กลุ่มจจังหวัดมีจำนวนคดียาเสพติดที่ค่อนข้างต่ำ 
2. แนวโน้มการเกิดคดีความมีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันอัตราความสำเร็จในการจับกุมมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ 
3. จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีจำนวนคดีอุกฉกรรจ์ที่สูง ในขณะที่จังหวัดสกลนครมีคดีอาญาที่สูง 

2.6 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้วยเทคนิค TOWS Matrix และลำดับความสำคัญ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัดที่มี โดยใช้การประชุมระดมความคิดเห็นจาก  
ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัดและผู้ที่เก่ียวข้องและตามมติของคณะกรรมการ ก.บ.ก. ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

2.6.1 การทบทวนและวิเคราะห์ SWOT 
  1) การทบทวน 

จุดแข็ง ร้อยละ 
1. มีศักยภาพด้านเกษตรและบริการ อาทิ การทำปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนที่มี
มาตรฐาน รวมทั้งมีศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น = 146 คะแนน 

91.25 

2. มีแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่โดนเด่น ซึ่งประกอบด้วย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงธรรมะ = 140 คะแนน 

87.5 

3. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถให้การศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ = 139 
คะแนน 

86.88 

4. มีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ     
โคขุน ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น= 137 คะแนน 

85.63 

5. มีแหล่งรวมและกระจายสินค้าไปสู่ตลาดภายในประเทศ และออกสู่ตลาดต่างประเทศที่
สำคัญหลายแห่ง = 130 คะแนน 

81.25 

6. เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง ที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม = 130 
คะแนน 

81.25 

7. มีที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ที่ดี โดยสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถผ่านเข้าไป
จีน = 127 คะแนน 

79.38 

รวม 493.14 
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จุดอ่อน ร้อยละ 
1.การทำการเกษตรยังไม่ได้คุณภาพสูง ขาดการทำ GAP ในวงกว้าง = 132 คะแนน 82.5 
2.ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ำ = 124 คะแนน 77.5 
3.ขาดระบบการขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง = 121 คะแนน 75.63 
4.ยังคงมีความเหลื่อมล้ำสูงในพ้ืนที่ = 121 คะแนน 75.63 

รวม 311.26 
โอกาส ร้อยละ 

1. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมแม่น้ำโขง = 138 คะแนน 86.25 
2. นโยบายการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
= 135 คะแนน 

84.38 

3. ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มจังหวัดฯ = 131 คะแนน 81.88 
4. รัฐบาลมีการวางแผนและผลักดันโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพ้ืนที่มากขึ้น
ทั้งระบบถนน และระบบราง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและฟ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และประเทศเพ่ือนบ้าน = 124 คะแนน 

77.5 

5. นโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
คุณภาพโคเนื้อ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร = 124 คะแนน 

77.5 

6. ความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งกันและกัน ทั้งในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด = 123 
คะแนน         

76.88 

7. มีความต้องการสินค้า และบริการจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เพ่ิมขึ้น = 123 คะแนน 76.88 
8. สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน = 122 คะแนน 

76.25 

รวม 637.52 
อุปสรรค ร้อยละ 

1. การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ ไวรัส covid-19 = 148 คะแนน 92.50 
2. อาจมีปัญหาจากการข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหาสินค้าหนีภาษี ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ
ลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ = 130 คะแนน 

81.25 

3. การเข้าสู่สังคมสูงอายุอาจส่งผลต่อปัญหาแรงาน และสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ           
= 127 คะแนน 

79.38 

4. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ       = 
125 คะแนน 

78.13 
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5. เส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานมีความยากลำบาก ใช้เวลา มีคำใช้จ่ายสูง และมี
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง = 124 คะแนน 

77.50 

6. สาธารณรัฐประชาชนจีน จะยอมรับสินค้าประเภทผลไม้จากประเทศไทยตามกระบวนการ 
CIQ ในกรณีที่ส่งผ่านทางสะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) เท่านั้น แต่สำหรับสินค้า
ผลไม้ที่ส่งผ่านมาทางสะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม) จะส่งออกไปได้ถึงเฉพาะประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = 122 คะแนน 

76.25 

รวม 485.01 
 
  2) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้วยเทคนิค TOWS Matrix และลำดับความสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 จากลักษณะของกราฟแสดงให้เห็นว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบบน ๒ มีจุดแข็งและ
โอกาสในระดับที่สูงกว่าจุดอ่อนและอุปสรรค ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เชิงรุก โดยเน้นไปที่การให้
ความสำคัญกับประเด็นจุดแข็งที่มีลำดับความสำคัญสูงเป็นแนวทางการพัฒนาในระดับแรก ได้แก่ ด้านการเพ่ิม
กำลังการผลิตและการขยายตลาดผลผลิตทางการเกษตรและการปศุสัตว์ที่โดดเด่น โดยใช้โอกาสจากมาตรการ
ของภาครัฐที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง การวางแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และระบบ     
โลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) และประเทศเพ่ือนบ้าน และจีน รวมถึงโอกาส
จากมาตรการด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ  
 ขณะเดียวกันก็ควรปรับแก้ไขจุดอ่อนด้านต่าง ๆ ให้กลายเป็นจุดแข็งเพื่อจะได้สามารถใช้โอกาสที่มีได้
อย่างเต็มที ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตรในระดับ GAP ในวงกว้าง การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ทางการเกษตรให้สูงขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากจุดแข็งที่มีมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความเชื่อมโยงและมีความสะดวก ปลอดภัย 
เร่งลดปัญหาความเลื่อมล้ำ และวางแผนป้องกันและรองรับปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติ
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ใหม่ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัส covid-19 การป้องกันปัญหาสิ่งผิดกฎหมายและโรคระบาดที่
จะเข้ามาตามแนวชายแดน การจัดการกับปัญหาด้านแรงงานจากผลกระทบสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบ
ป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัยจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการผลักดันการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งผลไม้ผ่านมาทางสะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม) 
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและจีนเพื่อเพ่ิมโอกาสด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ด้วย 
 อนึ่ง จาก SWOT Analysis ชี ้ให้เห็นว่า ประเด็นจุดแข็งที ่มีความสำคัญสูงสุด คือ ประเด็นด้าน
การเกษตรและบริการ รองลงไปคือ จุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ประกอบปัญหาอุปสรรคที่มีลำดับความสำคัญ
มากที่สุด คือ ปัญหาโรคระบาดโควิด ๑๙ ซึ่งกระทบต่อการภาคการท่องเที่ยวและบริการโ ดยตรง อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมอันดับ ๑ ของกลุ่มจังหวัด คือ สาขาเกษตรกรรม ดังนั้น จึงเห็นควรทบทวนการจัดลำดับ
ความสำคัญประเด็นการพัฒนา โดยให้ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร มีความสำคัญเป็นประเด็นแรก ส่วน
ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ ๒ ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
“ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางโลจิสติกส์ใหม่ และเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย” อีกด้วย 

- ด้านการเกษตร 
วิเคราะห์จุดแข็ง กับโอกาส แนวทางการพัฒนา SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง 
- มีศักยภาพด้านเกษตรและบริการที่สูง อาทิ การทำปศุ
สัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมี
ศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
- มีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โคขุน ผ้าย้อมคราม เป็นต้น 
โอกาส 
- นโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมาตรฐาน คุณภาพโคเนื้อ และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร 
- ความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด  
- มีความต้องการสินค้า และบริการจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่เพ่ิมขึ้น 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 
 

1. เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและบริการ
ที่มีศักยภาพสูง  
2. ขยายช่องทางและโอกาสด้านการตลาดสินค้า
เกษตรที ่ม ีความโดดเด่นทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศตามเส้นทางเชื่อมโยงสู่ตลาดจีน 
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และจัดการตลาด
สินค้าเกษตร 
4. เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
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วิเคราะห์จุดอ่อน กับโอกาส แนวทางการพัฒนา WO : กลยุทธ์ปรับจุดอ่อน 
จุดอ่อน 
- การทำการเกษตรยังไม่ได้คุณภาพสูง ขาดการทำ GAP 
ในวงกว้าง 

- ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ำ 
โอกาส 
- นโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับมาตรฐาน คุณภาพโคเนื้อ และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร 
- ความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด  
- มีความต้องการสินค้า และบริการจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่เพ่ิมขึ้น 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 

1. ยกระดับมาตรฐานการผล ิตส ินค ้าให ้ ได้
มาตรฐาน GAP ที่สอดคล้องกับโอกาสตามความ
ต้องการของตลาด 
2. เสริมสร้างผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร 
(พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ 
น้ำ ดิน ปุ๋ย เทคโนโลยี และองค์ความรู้) 
3. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
5. ส่งเสร ิมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่เหมาะสมได้มาตรฐาน และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

วิเคราะห์จุดแข็ง กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา ST : กลยุทธ์รับมือกับ
อุปสรรค 

จุดแข็ง 
- มีศักยภาพด้านเกษตรและบริการที่สูง อาทิ การทำปศุ
สัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมี
ศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
- มีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โคขุน ผ้าย้อมคราม เป็นต้น 
อุปสรรค 
- การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ ไวรัส covid-19 
- การเข้าสู่สังคมสูงอายุอาจส่งผลต่อปัญหาแรงาน และ
สวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ 
- สาธารณรัฐประชาชนจีน จะยอมรับสินค้าประเภทผลไม้
จากประเทศไทยตามกระบวนการ CIQ ในกรณีที่ส่งผ่าน

๑. พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือ
รับมือผลกระทบและการบริหารความเสี่ยงด้าน
การตลาด 
2. เสร ิมสร ้างเกษตรกรร ุ ่นใหม่ และการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
3. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ทางสะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) เท่านั้น แต่
สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งผ่านมาทางสะพานมิตรภาพ 3 
(จังหวัดนครพนม) จะส่งออกไปได้ถ ึงเฉพาะประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
วิเคราะห์จุดอ่อน กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา WT : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
จุดอ่อน 
- การทำการเกษตรยังไม่ได้คุณภาพสูง ขาดการทำ GAP 
ในวงกว้าง 

- ผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ำ 
อุปสรรค 
- การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ ไวรัส covid-19 
- การเข้าสู่สังคมสูงอายุอาจส่งผลต่อปัญหาแรงาน และ
สวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ 
- สาธารณรัฐประชาชนจีน จะยอมรับสินค้าประเภทผลไม้
จากประเทศไทยตามกระบวนการ CIQ ในกรณีที่ส่งผ่าน
ทางสะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) เท่านั้น แต่
สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งผ่านมาทางสะพานมิตรภาพ 3 
(จังหวัดนครพนม) จะส่งออกไปได้ถ ึงเฉพาะประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

1. ส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างความเข็มแข็งและเชื ่อมโยงเครือข่าย
ให้แก่สถาบันเกษตรกร 
3. การสร้างรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร 
4. การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการเกษตร 

 
- ด้านการท่องเที่ยว 

วิเคราะห์จุดแข็ง กับโอกาส แนวทางการพัฒนา SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง 
- มีแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมที่โดนเด่น ซึ่งประกอบ ด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมะ 
โอกาส 
- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมแม่น้ำ
โขง 
- ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มจังหวัดฯ 

1. ส่งเสริมการตลาดเส้นทางเที่ยวเชิงประเพณี 
ประวัต ิศาสตร์ ธรรมะ ว ัฒนธรรม และเชิง
ธรรมชาติเชื ่อมโยงรอยอารยธรรมแม่น้ำโขง 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว และ
ประเพณีทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่โดด
เด ่น ซ ึ ่ งประกอบด้วยแหล ่งท ่องเท ี ่ยวเชิง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

 
2-57 

- รัฐบาลมีการวางแผนและผลักดันโครงการเครือข่าย
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่มากขึ้นทั้งระบบ
ถนน และระบบราง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและฟื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมลุ่ม
น้ำโขงเชื่อมโยงกับนโยบายการท่องเที่ยวตาม
รอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงของรัฐบาล 
4. ส่งเสร ิมการสร ้างความสัมพันธ ์อ ันด ีกับ
ประเทศเพื ่อนบ้าน   โดยมีการวางแผน และ
ผลักดัน โครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
ในพ้ืนทีม่ากขึ้น ทั้งระบบ 

วิเคราะห์จุดอ่อน กับโอกาส แนวทางการพัฒนา WO : กลยุทธ์ปรับจุดอ่อน 
จุดอ่อน 
- ขาดระบบขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและ
เมืองหลวง 
- สภาพเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างจังหวัดมีความ
ทั่วถึงแต่ไม่สะดวก 
- ผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูล
การตลาดในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
โอกาส 
- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมแม่น้ำ
โขง 
- ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มจังหวัดฯ 
- รัฐบาลมีการวางแผนและผลักดันโครงการเครือข่าย
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่มากขึ้นทั้งระบบ
ถนน และระบบราง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและฟื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
2. พัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และข้อมูล
การตลาดในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้ประกอบการ 
3. ปรับปรุงสภาพเส้นทางคมนาคมที ่เช ื ่อม
ระหว่างจังหวัด เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และ
เชื ่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบ้าน ให้ม ีความ
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น  
 

วิเคราะห์จุดแข็ง กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา ST : กลยุทธ์ร ับมือกับ
อุปสรรค 

จุดแข็ง 
- มีแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมที่โดนเด่น ซึ่งประกอบ ด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมะ 
อุปสรรค 

1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ
ประเพณีทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่โดด
เด ่นซ ึ ่ งประกอบด ้วยแหล ่งท ่องเท ี ่ยว เชิ ง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 
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- การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ ไวรัส covid 19 
- เส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานมีความยากลำบาก
ใช้เวลา มีค่าใช้จ่ายสูง และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 
 
 

2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพาน
ให้มาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางเลือกให้มีความหลากหลายในการ
เดินทาง 
3. ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขเพื่อตรวจสอบสอบสวนเส้นทางการ
แพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ ไวรัส covid 
19 เมื่อเกิดการแพร่ระบาด 

วิเคราะห์จุดอ่อน กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา WT : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
จุดอ่อน 
- ขาดระบบขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและ
เมืองหลวง 
- สภาพเส้นทางคมนาคมที่เชื ่อมระหว่างจังหวัดมีความ
ทั่วถึงแต่ไม่สะดวก 
- ผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูล
การตลาดในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
อุปสรรค 
- การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ ไวรัส covid 19 
- เส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานมีความยากลำบาก
ใช้เวลา มีค่าใช้จ่ายสูง และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

1. พัฒนาระบบขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อระหว่าง
เมืองหลักและเมืองหลวง 
2. ยกระดับมาตรฐานการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ของสถานบริการและ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
- ด้านการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ 

วิเคราะห์จุดแข็ง กับโอกาส แนวทางการพัฒนา SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง 
- ศักยภาพด้านเกษตรและบริการ อาทิ การทำปศุสัตว์ 
โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมีศักยภาพ
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง 
อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
- มีแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมที่โดนเด่น ซึ่งประกอบ ด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมะ 

๑. ส่งเสริมระบบรวมและการกระจายสินค้า
เกษตรและบริการจากศักยภาพด้านโลจิสติกส์
และเช ื ่อมโยงตลาดตามระเบ ียงเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและเส ้นทางเช ื ่ อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและจีน 
๒. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยใช้ต้นทุนทาง
ว ัฒนธ ร รม  โ ดยส ร ้ า ง ค ว าม ร ่ ว มม ื อกั บ
สถาบันการศึกษาในพื ้นที ่เพื ่อศึกษาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 
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- มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถให้
การศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ และให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดฯ  
- มีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ  โคขุน ผ้าพื้นเมืองฯ 
- มีแหล่งรวมและกระจายสินค้าไปสู่ตลาดภายในประเทศ 
และออกสู่ตลาดต่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง  
- เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง ที่จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม  
โอกาส 
- มีที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ที่ดี โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถผ่านเข้าไปจีน  
- ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มฯ  
- รัฐบาลมีการวางแผนและผลักดันโครงการเครือข่าย
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่มากข้ึนทั้งระบบ
ถนน และระบบราง เพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและฟ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกับประเทศ
เพ่ือนบ้านฯ 

- มีความต้องการสินค้า และบริการจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่เพ่ิมขึ้น 

- สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียน  
วิเคราะห์จุดอ่อน กับโอกาส แนวทางการพัฒนา WO : กลยุทธ์ปรับจุดอ่อน 
จุดอ่อน 
- การทำการเกษตรยังไม่ได้คุณภาพสูง ขาดการทำ GAP 
ในวงกว้าง 

- ขาดระบบการขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลัก
และเมืองรอง  

๑. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจ 
และ SME รวมถึงนักธุรกิจรุ ่นใหม่ที่สอดคล้อง
กับโอกาสด้านธุรกิจ 
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- ยังคงมีความเหลื่อมล้ำสูงในพ้ืนที่  
โอกาส 
- มีที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ที่ดี โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและสามารถผ่านเข้าไปจีน  
- ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มฯ  
- รัฐบาลมีการวางแผนและผลักดันโครงการเครือข่าย
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่มากข้ึนทั้งระบบ
ถนน และระบบราง เพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและฟ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกับประเทศ
เพ่ือนบ้านฯ 

- มีความต้องการสินค้า และบริการจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่เพ่ิมขึ้น 

- สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 

๒. พัฒนาเส้นทางและความสะดวกระบบการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักเมือง
รอง 

วิเคราะห์จุดแข็ง กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา ST : กลยุทธ์ร ับมือกับ
อุปสรรค 

จุดแข็ง 
- ศักยภาพด้านเกษตรและบริการ อาทิ การทำปศุสัตว์ 
โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมีศักยภาพ
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง 
อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
- มีแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมที่โดนเด่น ซึ่งประกอบ ด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมะ 
- มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถให้
การศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ และให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดฯ  

๑. ยกระดับมาตรฐานด้านการอำนวยความ
สะดวกและระบบประสิทธิภาพด่านการค้า
ชายแดน 
๒. พัฒนาเส้นทางทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภู
พานให้มีความสะดวกและความปลอดภัยเพ่ิม
สูงขึ้น  
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- มีสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ  โคขุน ผ้าพื้นเมืองฯ 
- มีแหล่งรวมและกระจายสินค้าไปสู่ตลาดภายในประเทศ 
และออกสู่ตลาดต่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง  
- เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง ที่จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม  
อุปสรรค 
- อาจมีปัญหาจากการข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหาสินค้าหนี
ภาษี ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
- เส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานมีความยากลำบาก 
ใช้เวลา มีคำใช้จ่ายสูง และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
- สาธารณรัฐประชาชนจีน จะยอมรับสินค้าประเภทผลไม้
จากประเทศไทยตามกระบวนการ CIQ ในกรณีที่ส่งผ่าน
ทางสะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) เท่านั้น แต่
สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งผ่านมาทางสะพานมิตรภาพ 3 
(จังหวัดนครพนม) จะส่งออกไปได้ถ ึงเฉพาะประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
วิเคราะห์จุดอ่อน กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา WT : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
จุดอ่อน 
- การทำการเกษตรยังไม่ได้คุณภาพสูง ขาดการทำ GAP 
ในวงกว้าง 

- ขาดระบบการขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลัก
และเมืองรอง  
- ยังคงมีความเหลื่อมล้ำสูงในพ้ืนที่  
อุปสรรค 
- อาจมีปัญหาจากการข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหาสินค้าหนี
ภาษี ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
- เส้นทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานมีความยากลำบาก 
ใช้เวลา มีคำใช้จ่ายสูง และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

๑. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง 
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- สาธารณรัฐประชาชนจีน จะยอมรับสินค้าประเภทผลไม้
จากประเทศไทยตามกระบวนการ CIQ ในกรณีที่ส่งผ่าน
ทางสะพานมิตรภาพ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) เท่านั้น แต่
สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งผ่านมาทางสะพานมิตรภาพ 3 
(จังหวัดนครพนม) จะส่งออกไปได้ถ ึงเฉพาะประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
- ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์จุดแข็ง กับโอกาส แนวทางการพัฒนา SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
จุดแข็ง 
- มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถให้
การศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ และให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดฯ 
โอกาส 
- นโยบายการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็น
เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มฯ 

๑. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชนสู่การเป็นเมืองที่
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนากับเพ่ือ
เพ่ือนบ้านผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 

วิเคราะห์จุดอ่อน กับโอกาส แนวทางการพัฒนา WO : กลยุทธ์ปรับจุดอ่อน 
จุดอ่อน 
- ยังคงมีความเลื่อมล้ำสูงในพ้ืนที่ 
โอกาส 
- นโยบายการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็น
เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มฯ 

๑. ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านสังคมตาม
แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู ่บ้าน
ชุมชนที่น่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์จุดแข็ง กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา ST : กลยุทธ์ร ับมือกับ
อุปสรรค 

จุดแข็ง 
- มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถให้
การศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ และให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดฯ 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชน 
๒. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุปสรรคในพ้ืนที่ 
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อุปสรรค 
- การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ ไวรัส covid-19  
- การเข้าสู่สังคมสูงอายุอาจส่งผลต่อปัญหาแรงาน และ
สวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ 

- อาจมีปัญหาจากการข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหาสินค้าหนี
ภาษี ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ปัญหา
การแพร่ระบาดของ  
- ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
วิเคราะห์จุดอ่อน กับอุปสรรค แนวทางการพัฒนา WT : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
จุดอ่อน 
- ยังคงมีความเลื่อมล้ำสูงในพ้ืนที่ 
อุปสรรค 
- การแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่ ไวรัส covid-19  
- อาจมีปัญหาจากการข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหาสินค้าหนี
ภาษี ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ปัญหา
การแพร่ระบาดของ  
- การเข้าสู่สังคมสูงอายุอาจส่งผลต่อปัญหาแรงาน และ
สวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ 

- ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

๑. เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ความ
เข้าใจให้แก่หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 

2.7 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับ
ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็นพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
 4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
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 2.7.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ :   1) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 

2) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3) ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดฯ ภาคการเกษตรที่
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 

3 3 4 4 4 

2) จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ 
10  10  10  10  10  

3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
จำนวนเกษตรกรที่ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

ร้อยละ 
5 7 9 10 10 

 
แนวทางการพัฒนา :  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
         แนวทางการพัฒนาที่ 2 ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ 
         แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์จาก TOWS  :  1) เพ่ิมปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและบริการที่มีศักยภาพสูง  
           2) ขยายช่องทางและโอกาสด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตามเส้นทางเชื่อมโยงสู่ตลาดจีน 
           3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
           4) เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
5) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
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2.7.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
        วัตถุประสงค์ :  1) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
        2) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น  
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จำนวนนักท่องเที่ยว 

ร้อยละ 
5 5 5 5 5 

2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได้ จากการท่องเที่ยว 

ร้อยละ 
5 5 5 5 5 

3.จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 
เส้นทางคมนาคม ได้รับ
การพัฒนา อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

ร้อยละ 

- - - - 1 

       แนวทางการพัฒนา :  แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐาน 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว         
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กลยุทธ์จาก TOWS  :   1) ส่งเสริมการตลาดเส้นทางเที่ยวเชิงประเพณี ประวัติศาสตร์ ธรรมะ วัฒนธรรม 
และเชิงธรรมชาติเชื่อมโยงรอยอารยธรรมแม่น้ำโขง และประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประเพณีทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่
โดดเด่น ซึ่งประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมะ 
   3) ส่งเสริมการท่องเที ่ยวตามรอยอารยธรรมลุ ่มน้ำโขงเชื ่อมโยงกับนโยบายการ
ท่องเทีย่วตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงของรัฐบาล 
   4) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีการวางแผน และ
ผลักดัน โครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ในพ้ืนที่มากข้ึน ทั้งระบบ 
 

 
 
  2.7.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับ
ภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
 วัตถุประสงค์ :  1) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 

 2)  ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้าการลงทุน 
 3) สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
 4) สินค้าและบริการได้รับการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าการ
จำหน่ายสินค้า 
OTOP ของกลุ่ม
จังหวัด  

ร้อยละ 5 5 5 5 4 

2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขาค้า
ปลีก-ค้าส่งของกลุ่ม
จังหวัด   

ร้อยละ 3 3 5 5 5 

3.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ของกลุ่มจังหวัด  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

 
แนวทางการพัฒนา  :  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การ

ลงทุนแกผู่้ประกอบการและแรงงานในพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  และสภาพแวดล้อม

ให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ

สินค้าและบริการในการค้าการลงทุน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ลดข้อจำกัด และส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เช่น การจัดกิจกรรมแบบ New-Normal เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เป็นต้น 

กลยุทธ์จาก TOWS  :  1) ส่งเสริมระบบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรและบริการจาก
ศักยภาพด้านโลจิสติกส์และเชื่อมโยงตลาดตามระเบียงเศรษฐกิจภายในประเทศและเส้นทางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและจีน 

2) ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 
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2.7.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  

 วัตถุประสงค์ : 1) ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
2) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีขึ้น 
3) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.ร้อยละที่ลดลงของ
สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ 

ร้อยละ - - - 5 5 

2. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
เพ่ิมสูงขึ้น 

ร้อยละ - - 3 3 3 

3. ร้อยละท่ีลดลงขงอ
จำนวนครั้งและจำนวน
ผู้เสียชีวิตในเส้นทาง
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ - - - 5 5 

4.ร้อยละของเครือข่าย
ด้านสังคมในการดูแล
กลุ่มผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

ร้อยละ - - - - 5 
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แนวทางการพัฒนา :  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
    แนวทางการพัฒนาที ่  2 ส ่งเสร ิมเครือข ่ายให ้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง  
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายด้านสังคมในการดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนกิจกรรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์จาก TOWS  : 1) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชนสู่การ
เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
    2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชน 
    3) เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล

รวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรท่ี

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 3 3 4 4 4

จ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ิมข้ึน

10 

ผลิตภัณฑ์

10 

ผลิตภัณฑ์

10 

ผลิตภัณฑ์

10 

ผลิตภัณฑ์

10 

ผลิตภัณฑ์

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวน

เกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย
5 7 9 10 10

ร้อยละของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ี

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 5 5 5 5 5

ร้อยละของรายได้จากการ

ท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 5 5 5 5 5

จ านวนแหล่งท่องเท่ียว เส้นทาง

คมนาคม ได้รับการพัฒนา อย่าง

น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
1 1

ร้อยละของรายได้จากการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน - - 5 5 5

ร้อยละของรายได้จากการ

ท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา - - 5 5 5

ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่าย

สินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ
5 5 5 5 4

ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล

รวมสาขาค้าปลีก-ค้าส่งของกลุ่ม

จังหวัด เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ
3 3 5 5 5

ร้อยละมูลค่าการค้าระหว่าง

ประเทศของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อนร้อยละ
5 5 5 5 5

แบบ กจ.1

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย

25

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดของแผนงาน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริม

 พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทางการเกษตรและครัวอาหาร

ปลอดภัย

แผนงานท่ี 1 ส่งเสริม

 พัฒนาการผลิตและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

การเกษตร

ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.2561-2565

18

50 ผลิตภัณฑ์

10

25

25

2

15

15

24

21

แผนงานท่ี 2 

ส่งเสริมด้าน

การตลาดและ

ประชาสัมพันธ์

ท่องเท่ียวเชิงรุก

แผนงานท่ี 1 เพ่ิม

ศักยภาพการ

ผู้ประกอบการผลิต 

เช่ือมโยงการค้า

ภายใน และการค้า

กับประเทศเพ่ือนบ้าน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การ

พัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม 

(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนา

ขีดความสามารถด้านการค้า การ

ลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับ

ภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี

แผนงานท่ี 1 พัฒนา

และยกระดับ 

"สามเหล่ียมการ

ท่องเท่ียวกลุ่มสนุก" 

อย่างครบวงจร
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.2561-2565

แผนงานท่ี 1 ลด

ความเล่ือมล้ า

ร้อยละท่ีลดลงของสัดส่วนหน้ีต่อ

รายได้ - - 5 5

แผนงานท่ี 2  การ

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า และ

พ้ืนท่ีสีเขียว

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมสูงข้ึน ร้อย

ละ - - 3 3 3

แผนงานท่ี 3  ความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนคร้ัง

และจ านวนผู้เสียชีวิตในเส้นทาง

เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด
- - 5

แผนงานท่ี 3 การ

พัฒนาศักยภาพผู้

ประสบปัญหาทาง

สังคม

ร้อยละของเครือข่ายด้านสังคม

ในการดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหา

ทางสังคมได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ

- - 5

5

9

5

5

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนา

สังคม ส่ิงแวดล้อม และความม่ันคง



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

แผนงานท่ี 1 ส่งเสริม
พัฒนาการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และ
ครัวอาหารปลอดภัย

๑. โครงการท่ี ๑ โครงการ
ส่งเสริมการผลิตโคเน้ือ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP 1 2

  14,280,000   14,280,000       25,098,300       53,658,300

  กิจกรรมหลัก ๑.๑ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ 1 2

 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร/
นครพนม/มุกดำหำร

   12,780,000    12,780,000        23,598,300        49,158,300

  กิจกรรมหลัก ๑.๒ การ
ประชาสัมพันธ์และขยายตลาด 1 2

 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร/
นครพนม/มุกดำหำร

     1,500,000      1,500,000          1,500,000          4,500,000

๒. โครงการท่ี ๒ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ข้าวอินทรีย์แบบบูรณาการ

1 2

      23,455,200       23,455,200

  กิจกรรมหลัก ๒.๑ ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
แบบบูรณาการ

1 2

 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 3 จังหวัด ,
ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ 3 จังหวัด
, สถำนีพัฒนำท่ีดินมุกดำหำร, 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
มุกดำหำร,ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
มุกดำหำร

       23,455,200        23,455,200

3. โครงการท่ี 3 โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า

1 2

      10,018,610       10,018,610

  กิจกรรมหลัก 3.๑ พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้้า

1 2

 ส ำนักงำนประมงจังหวัด 3 จังหวัด , ม.
เกษตรศำสตร์ฯสกลนคร

       10,018,610        10,018,610

4. โครงการท่ี 4 โครงการ
ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรสู่
มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เช่ือมโยงเมือง
สมุนไพรกลุ่มสนุก

1 2

      26,544,700       26,544,700

  กิจกรรมหลัก 4.๑ ส่งเสริม
การผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน
 GAP และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เช่ือมโยงเมืองสมุนไพร
กลุ่มสนุก

1 2

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 3 จังหวัด
 ,ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
3 จังหวัด ,โรงพยำบำลนิคมค ำสร้อย

       26,544,700        26,544,700

5. โครงการท่ี 5 โครงการ
พัฒนาเกษตรกรผู้น าต้นแบบ 
Smart farmer

1 2

        8,763,000         8,763,000

  กิจกรรมหลัก 5.๑ พัฒนา
เกษตรกรผู้น้าต้นแบบ Smart 
farmer

1 2

 สนง.เกษตรจังหวัด 3 จังหวัด          8,763,000          8,763,000

  กิจกรรมหลัก 5.2 พัฒนา
ศักยภาพ Smart Farmer สู่
การเป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ

1 2

 สนง.เกษตรจังหวัด 3 จังหวัด          6,326,300          6,326,300

  กิจกรรมหลัก 5.3 พัฒนา
เกษตรกรผู้น้าต้นแบบ Smart 
farmer

1 2

 สนง.เกษตรจังหวัด 3 จังหวัด          3,394,800          3,394,800

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

  กิจกรรมหลัก 5.4 พัฒนา
เกษตรกรผู้น้าต้นแบบ Smart 
farmer

1 2

 สนง.เกษตรจังหวัด 3 จังหวัด            515,900             515,900

  กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนา
เกษตรกรผู้น้าต้นแบบ Smart 
farmer

1 2

 สนง.เกษตรจังหวัด 3 จังหวัด          1,000,000          1,000,000

6. โครงการท่ี 6 โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการและ
ผลผลิตการเกษตร

1 2

    132,000,000     132,000,000

  กิจกรรมหลัก 6.๑  สร้าง
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้้า

1 2

 โครงกำรชลประทำนสกลนคร        97,000,000        97,000,000

  กิจกรรมหลัก 6.2 สร้างฝาย
ทดน้้าพร้อมอาคารประกอบ 1 2

 โครงกำรชลประทำนมุกดำหำร        35,000,000        35,000,000

7. โครงการท่ี 7 โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถ่ิน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(โคกหนอง
นาโมเดล) กลุ่มจังหวัดสนุก

1 2

    105,800,000     105,800,000

  กิจกรรมหลัก 7.๑ ประชุม
เชิงปฏิบัติการครัวเรือนต้นแบบ
 โคก หนอง นา โมเดล 1 2

 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สกลนคร/ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนครพนม/ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดมุกดำหำร

         1,000,000          1,000,000

  กิจกรรมหลัก 7.2 ขุดเจาะ
บ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว 1 2

 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สกลนคร/ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนครพนม/ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดมุกดำหำร

       40,800,000        40,800,000

  กิจกรรมหลัก 7.3 ติดต้ัง
อุปกรณ์และระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 2

 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สกลนคร/ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนครพนม/ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดมุกดำหำร

       44,000,000        44,000,000

  กิจกรรมหลัก 7.4 สนับสนุน
การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้
ผลไม้ยืนต้นและวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมเอาม้ือสามัคคี

1 2

 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สกลนคร/ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดนครพนม/ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดมุกดำหำร

       20,000,000        20,000,000

8. โครงการท่ี 8 พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ ด้วยเกษตรอินทรีย์
เพ่ือสร้างครัวอาหารปลอดภัย
ได้มาตรฐาน

1 2

      13,000,000       13,000,000

  กิจกรรมหลัก 8.๑ ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
แบบบูรณาการ

1 2

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

         1,299,000          1,299,000

  กิจกรรมหลัก 8.2 พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตามวิถี
พอเพียงแบบเกษตรอินทรีย์
ผสมผสานต้นแบบ (๑ไร่ ๑ ปี 
๒๐๐,๐๐๐ บาท)  และพัฒนา
เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์
สุขภาพดี

1 2

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

         2,720,000          2,720,000



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

  กิจกรรมหลัก 8.3 การพัฒนา
คุณภาพการผลิต การตรวจ
สารส้าคัญในวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรตาม
มาตรฐาน (COA) และการวิจัย
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์

1 2

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

         8,740,000          8,740,000

  กิจกรรมหลัก 8.4 การ
ส่งเสริมการตลาดสร้างความ
ต่อเน่ืองการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัด
จ้าหน่ายและเสริมสร้างรายได้ 
แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัดสนุก

1 2

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

           241,000             241,000

แผนงานท่ี 1 พัฒนาและ
ยกระดับ "สามเหล่ียมการ
ท่องเท่ียวกลุ่มสนุก" อย่างครบ
วงจร

แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์
ท่องเท่ียวเชิงรุก

๑. โครงการท่ี ๑ โครงการ
ส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียว
กลุ่มจังหวัดสนุก (เท่ียวสนุก 
สุขสบาย)

1 2

    243,936,600     243,936,600

  กิจกรรมหลัก ๑.๑ ส่งเสริม
เส้นทางการท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัดสนุก (เท่ียวสนุก สุข
สบาย) “เส้นทางรอยอารย
ธรรมลุ่มน้้าโขง และศรัทธา
พญานาค”

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
มุกดำหำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดำหำร
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

       77,646,600        77,646,600

  กิจกรรมหลัก ๑.๒ เส้นทาง
ศรัทธาธรรมะ (พระธาตุ วัด 
ศาสนสถานเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด) 1 2

แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร
สทกจ.สกลนคร/นครพนม/มุกดำหำร
มหำวิทยำลัยนครพนม

       44,000,000        44,000,000

  กิจกรรมหลัก ๑.๓ เส้นทาง
การท่องเท่ียวบุคคลส้าคัญกลุ่ม
จังหวัดสนุก

1 2

สทกจ.สกลนคร/นครพนม/มุกดำหำร        14,000,000        14,000,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

  กิจกรรมหลัก ๑.๔ เส้นทาง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ "ภูผาสู่
มหานที" (ภูพานถึงลุ่มน้้าโขง)

1 2

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
มุกดำหำร
แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร
ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัด
มุกดำหำร
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนำแก
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนิคมค ำสร้อย 
มุกดำหำร
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
นครพนม
ท่ีท ำกำรปกครองหว้ำนใหญ่
ส ำนักงำนท่องเท่ียวและกีฬำสกลนคร
แขวงทำงหลวงชนบทมุกดำหำร

       98,090,000        98,090,000

  กิจกรรมหลัก ๑.๕ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุก

1 2

สทกจ.นครพนม/มหำวิทยำลัยนครพนม          3,700,000          3,700,000

  กิจกรรมหลัก ๑.๖ ส่งเสริม
ความหลากหลายการท่องเท่ียว
และกีฬาในกลุ่มจังหวัดสนุก 1 2

สทกจ.สกลนคร/นครพนม/มุกดำหำร          6,500,000          6,500,000

2 โครงการท่ี 2 ยกระดับและ
พัฒนาสามเหล่ียมการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุก
เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน

      30,000,000       30,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ปรับปรุง
ทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการค้า
การลงทุนของกลุ่มจังหวัด

1 2

แขวงทำงหลวงมุกดำหำร   กรมทำง
หลวง

       30,000,000        30,000,000

1. โครงการท่ี 1 โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัดสนุก

    180,113,600     180,113,600

กิจกรรมหลัก ๑.๑ ส่งเสริม
เส้นทางการท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัดสนุก (เท่ียวสนุก สุข
สบาย) “เส้นทางรอยอารย
ธรรมลุ่มน้้าโขง และศรัทธา
พญานาค”

1 2

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

       11,404,600        11,404,600

กิจกรรมหลัก ๑.๒ เส้นทาง
ศรัทธาธรรมะ (พระธาตุ วัด 
ศาสนสถานเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด) 1 2

แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร
ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ
จังหวัดนครพนม
มหำวิทยำลัยนครพนม

       41,000,000        41,000,000

กิจกรรมหลัก ๑.๓ กิจกรรมหลัก
เส้นทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
"ภูผาสู่มหานที" (ภูพานถึงลุ่มน้้า
โขง) 1 2

แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร
ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนำแก
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
มุกดำหำร
รำยละเอียดกิจกรรมโดยประมำณ
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
นครพนม

    125,209,000      125,209,000

กิจกรรมหลัก ๑.๔ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุก

1 2

มหำวิทยำลัยนครพนม          2,500,000          2,500,000

ส่วนท่ี 2



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

แผนงานท่ี  1 แผนงานท่ี 1 
เพ่ิมศักยภาพการ
ผู้ประกอบการผลิต เช่ือมโยง
การค้าภายใน และการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

๑. โครงการท่ี ๑  เสริมสร้าง
การค้า การลงทุนของกลุ่ม
จังหวัดสนุก

1 2

      72,500,000       72,500,000

  กิจกรรมหลัก ๑.๑  ส่งเสริม
และยกระดับสินค้ากลุ่มจังหวัด
สนุกสู่สากล

1 2

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสกลนคร/
นครพนม/มุกดำหำร
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สกลนคร/นครพนม/มุกดำหำร
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
สกลนคร/นครพนม/มุกดำหำร

       47,500,000        47,500,000

  กิจกรรมหลัก ๑.2 เพ่ิม
ช่องทางการตลาด 1 2

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสกลนคร/
นครพนม/มุกดำหำร

       25,000,000        25,000,000

2. โครงการท่ี 2 โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการค้า การ
ลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัดสนุก

1 2

    257,000,000     257,000,000

   ๒.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 งาน
ยกระดับมาตราฐานทาง
ปรับปรุงจุดเส่ียงขยายไหล่ทาง
ปากทางเข้ายุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดในเขตเทศบาลต้าบลท่า
ศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร        20,000,000        20,000,000

   ๒.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 นพ.
๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข
 ๒๐๒๘ (กม.ท่ี ๑๕+๓๒๔ ) - 
บ.บะหว้า ต.นาหว้า - ต.บ้านค้อ
 อ.นาหว้า, อ.โพนสวรรค์ จ.
นครพนม

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม        10,000,000        10,000,000

   ๒.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ถนน
จากประตู๑ ม.เกษตรศาสตร์ 
สู่อโรคยาศาล ต.เชียงเครือ -ต.
หนองลาด -ต.เชิงชุม - ต.บัว
สว่าง อ.เมือง,อ.กุสุมาลย์, อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร        40,000,000        40,000,000

   ๒.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 นพ.
๔๐๒4 แยกทางหลวงหมายเลข
 ๒390 (กม.ท่ี 7+775 ) - บ.
หมูม้น ต.หาดแพง ต.สามผง ต.
ดอนเตย อ.ศรีสงคราม, อ.นาทม
 จ.นครพนม

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม        10,000,000        10,000,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี
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   ๒.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 งาน
ยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก
 ทล.2185 ปากทางโรงงาน
น้้าตาล - บ้านอูนยางค้า(ตอนท่ี
 1) อ.กุสุมาลย์, อ.นาหว้า จ.
สกลนคร, จ.นครพนม

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทสกลนคร        25,000,000        25,000,000

   ๒.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 นพ.
2010 แยกทางหลวงหมายเลข
 ๒2 (กม.ท่ี 223+300 ) - บ.
ขามเฒ่า ต.บ้านผ้ึง ต.กุดตาไก้ 
ต.ค้าเตย ต.ขามเฒ่า อ.เมือง, 
อ.ปลาปาก จ.นครพนม

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม        10,000,000        10,000,000

   ๒.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 นพ.
2033 แยกทางหลวงหมายเลข
 ๒033 (กม.ท่ี 4+267 ) - บ.
ด่านม่วงค้า ต.นาคู่,บ้านหนอง
สังข์ ต.วังยาง ต.ยอดชาด ต.
ด่านม่วงค้า อ.นาแก, อ.วังยาง  
จ.นครพนม

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม        10,000,000        10,000,000

   ๒.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 นพ.
3032 แยกทางหลวงหมายเลข
 ๒12 (กม.ท่ี 269+526 ) - 
ท่าเทียบเรือ ต.ไชยบุรี ต.พนอม
 ต.หนองเทา ต.นาเข ต.บ้าน
แพง ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง  จ.
นครพนม

1 2

แขวงทำงหลวงชนบทนครพนม        10,000,000        10,000,000

   ๒.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 ขยาย
ผิวจราจร จาก 8.00 เมตร เป็น
 12.00 เมตร และจาก 2 ช่อง
จราจร เป็น 4 ช่องจราจร (มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง)  ระยะทาง 
3.790 กิโลเมตร

1 2

แขวงทำงหลวงสกลนครท่ี 2 (สว่ำง
แดนดิน)  กรมทำงหลวง

       50,000,000        50,000,000

   ๒.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน 
ค้าพอก – มุกดาหาร ระหว่าง 
กม.731+267 ถึง กม. 
793+391 ระยะทาง 
62.124 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร

1 2

แขวงทำงหลวงมุกดำหำร กรมทำงหลวง        37,000,000        37,000,000

   ๒.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน โชคอ้านวย-กุรุคุ ระหว่าง 
กม. 198+490 ถึง 
213+993 ระยะทาง 
15.503 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) 
 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม
ตอน กุรุคุ - นครพนม ระหว่าง 
กม.213+993 ถึง 240+746
 ระยะทาง 26.753 กิโลเมตร 
(เป็นช่วงๆ) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครพนม

1 2

แขวงทำงหลวงนครพนม กรมทำงหลวง        35,000,000        35,000,000
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3. โครงการท่ี 3 โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการค้า การ
ลงทุน  และโลจิสติกส์ของ
กลุ่มจังหวัดสนุก

1 2

      65,000,000       65,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 โครงการ
ปรับปรุงจุดกลับรถ  ทางหลวง
หมายเลข  22  ตอน  สูงเนิน  -
  ท่าแร่  ระหว่าง  กม.
152+380  -  กม.153+220
  ระยะทาง  0.840  กม.

1 2

แขวงทำงหลวงสกลนครท่ี 1       40,000,000       40,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 โครงการ
ปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวง
หมายเลข  2346  ระหว่าง  
กม.15+400  -  กม.
16+400ระยะทาง  1.000  
 กม.

1 2

แขวงทำงหลวงสกลนครท่ี 1        25,000,000        25,000,000

แผนงานท่ี 1 ลดความเล่ือมล้ า

แผนงานท่ี 2  การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า
 และพ้ืนท่ีสีเขียว

แผนงานท่ี 3  ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานท่ี 3 การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม

1. โครงการท่ี 1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
ม่ันคงภายในกลุ่มจังหวัดสนุก

1 2

        6,087,000         6,087,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ศูนย์
ประมวลผลข้อมูลยาเสพติด
กลุ่มจังหวัด

1 2

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดสกลนคร/ท่ีท ำ
กำรปกครองจังหวัดนครพนม/ท่ีท ำกำร
ปกครองจังหวัดมุกดำหำร

         3,660,000         3,660,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ฝึกอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยา
เสพติด สร้างต้าบลม่ันคง 
ชุมชนสีขาว

1 2

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดสกลนคร/ท่ีท ำ
กำรปกครองจังหวัดนครพนม/ท่ีท ำกำร
ปกครองจังหวัดมุกดำหำร

         1,213,500         1,213,500

กิจกรรมหลักท่ี 1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน

1 2

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดสกลนคร/ท่ีท ำ
กำรปกครองจังหวัดนครพนม/ท่ีท ำกำร
ปกครองจังหวัดมุกดำหำร

         1,213,500         1,213,500

2. โครงการท่ี 2 โครงการ
พัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภค บริโภค 
(เคร่ืองสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์)

1 2

    150,246,000     150,246,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาสังคม ส่ิงแวดล้อม และความม่ันคง
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3. โครงการท่ี 3 โครงการ
เสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 1 2

      14,000,000       14,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนว
ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร 1 2

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดมุกดำหำร / ท่ี
ท ำกำรปกครองจังหวัด
นครพนม

         7,000,000         7,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนว
ชายแดน จังหวัดนครพนม 1 2

ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดมุกดำหำร / ท่ี
ท ำกำรปกครองจังหวัด
นครพนม

         7,000,000         7,000,000

4. โครงการท่ี 4 โครงการ
ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเท่ียว และการค้าขาย
ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

1 2

แขวงทางหลวงสกลนครท่ี 2 กรมทาง
หลวง

      40,000,000       40,000,000

5. โครงการท่ี 5 โครงการ
พัฒนาทางหลวงหมายเลข 12
 ทางไปตลาดอินโดจีน 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งท่ี 2 มุกดาหาร เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวและ
การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 3

1 2

แขวงทางหลวงมุกดาหาร กรมทาง
หลวง

      37,000,000       37,000,000

6. โครงการท่ี 6 โครงการเพ่ืม
ประสิทธิภาพถนนเส้นทาง
การค้าชายแดนรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

1 2

แขวงทางหลวงนครพนม กรมทาง
หลวง

      35,000,000       35,000,000

7. โครงการท่ี 7 โครงการการ
ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
การเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ
เพ่ือปัองกันโรคและลดอัตรา
การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

1 2

        2,433,800         2,433,800

กิจกกรรมหลักท่ี 7.1 การ
ประเมินความตระหนัก ความรู้
 การรับรู้และการมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ก่อนให้ความรู้ความเข้าใจและ
การใช้ส่ือฯ

1 2

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

           396,000            396,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.2 สร้างส่ือ
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนก่อนวัย
เรียน ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้สูงอายุ

1 2

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

           480,000            480,000
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กิจกรรมหลักท่ี 7.3 อบรมให้
ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้าง
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในกลุ่มเป้าหมาย

1 2

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

         1,188,800         1,188,800

กิจกรรมหลักท่ี 7.4 การวัด
และประเมินผลความตระหนัก 
ความรู้ การรับรู้และการมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ หลังการได้เรียนรู้จาก
ส่ือฯ

1 2

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

           369,000            369,000

8. โครงการท่ี 8 โครงการเพ่ิม
สุข สนุกปลูกป่า เพ่ือการ
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร
ป่าไม้

1 2

      56,641,000       56,641,000

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 ปลูกป่า 
จ้านวน 1,000 ไร่ (โครงการ
ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า)

1 2

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตอและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดมุกดำหำร นครพนม
 สกลนคร

         3,500,000         3,500,000

กิจกรรมหลักท่ี 8.2 กิจกรรม
เพาะช้ากล้าไม้เศรษฐกิจเพ่ือ
สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าพ้ืนท่ี
รัฐและพ้ืนท่ีเอกชน จ้านวน 
17,290,000 กล้า

1 2

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตอและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดมุกดำหำร นครพนม
 สกลนคร

       53,141,000       53,141,000

9. โครงการท่ี 9 โครงการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนผู้สูงวัย และส่งเสริม
การตลาดออนไลน์ของสภา
เด็กและเยาชนกลุ่มสนุก 
(Start Up Aged and 
Teens Sanook)

1 2

      13,127,600       13,127,600

กิจกรรมหลักท่ี 9.1 ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนและบริการของผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ได้
มาตรฐาน OTOP  พ้ืนท่ี ๓ 
จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร
 นครพนม และมุกดาหาร

1 2

ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด/บ้ำนพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด

         4,725,000         4,725,000

กิจกรรมหลักท่ี 9.2 ผลิตนัก
ขายผลิตภัณฑ์และบริการ
ชุมชนออนไลน์ของสภาเด็กและ
เยาวชนกลุ่มสนุก (สกลนคร
นครพนม และ มุกดาหาร)

1 2

บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร นครพนม และมุกดำหำร

         7,446,400         7,446,400

กิจกรรมหลักท่ี 9.3 กิจกรรม
ส่งเสริมการออกร้านจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ส้าคัญของจังหวัดกลุ่มสนุก

1 2

บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร นครพนม และมุกดำหำร

           120,000            120,000

กิจกรรมหลักท่ี 9.4 มหกรรม
การแสดงผลิตภัณฑ์และการ
บริการชุมชนของผู้สูงอายุและ
การแข่งขันประกวดสุดยอดทีม
นักขายสินค้าออนไลน์ระดับ
เยาวชนกลุ่มสนุก

1 2

ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดสกลนคร/มุกดำหำร
บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร นครพนม และมุกดำกำร

           836,200            836,200



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

10. โครงการท่ี 10 โครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการใน
สถานศึกษา ส้านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร
 นครพนม มุกดาหาร)

1 2

        9,143,540         9,143,540

กิจกรรมหลักท่ี 10.1 การ
คัดเลือกโรงเรียนน้าร่อง จังหวัด
ละ 6 โรงเรียน 1 2

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร /
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม/
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร

             60,000              60,000

กิจกรรมหลักท่ี 10.2 ประชุม
เพ่ือวางแผนการด้าเนินงานของ
คณะท้างานสร้างหลักสูตร 
เคร่ืองมือ และคัดเลือก
โรงเรียนน้าร่อง

1 2

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร /
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม
 / ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มุกดำหำร/พัฒนำชุมชนจังหวัด/
พำณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
ท่องเท่ียวกีฬำจังหวัด /ส ำนักงำน
จังหวัด/ม.นครพนม/ ม.เกษตรศำสตร์ 
(สกลนคร) ม.รำชภัฏสกลนคร/ม.
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต
สกลนคร

           343,400            343,400

กิจกรรมหลักท่ี 10.3 จัด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสถานศึกษา ส้านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 

1 2

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร /
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม
 / ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มุกดำหำร/พัฒนำชุมชนจังหวัด/
พำณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
ท่องเท่ียวกีฬำจังหวัด /ส ำนักงำน
จังหวัด/ม.นครพนม/ ม.เกษตรศำสตร์ 
(สกลนคร) ม.เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
 วิทยำเขตสกลนคร

         3,936,300         3,936,300

กิจกรรมหลักท่ี 10.4 โรงเรียน
น้าร่องค้นหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินพร้อมจัดท้า
โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ
สนับสนุน 1 2

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร /
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม /
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มุกดำหำร/พัฒนำชุมชนจังหวัด/
พำณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
ท่องเท่ียวกีฬำจังหวัด /ส ำนักงำน
จังหวัด/ม.นครพนม/ม.เกษตรศำสตร์ 
(สกลนคร) ม.รำชภัฏสกลนคร/รำช
มงคลอีสำน

         3,600,000         3,600,000

กิจกรรมหลักท่ี 10.5 การ
ติดตามกิจกรรมส่งเสริมระบบ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี
อย่างสร้างสรรค์

1 2

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร /
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม /
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มุกดำหำร/พัฒนำชุมชนจังหวัด/
พำณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
ท่องเท่ียวกีฬำจังหวัด /ส ำนักงำน
จังหวัด/ม.นครพนม/ม.เกษตรศำสตร์ 
(สกลนคร) ม.รำชภัฎสกลนคร/รำช
มงคลอีสำน

           307,340            307,340



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 10.6 วัน
ประชันผลงาน ส้านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11
(พลิกแผ่นดินอีสาน สืบสาน
วัฒนธรรม งามล้้าภูมิปัญญา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สุขล้น
เม่ือมีกิน)

1 2

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร /
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม /
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มุกดำหำร/พัฒนำชุมชนจังหวัด/
พำณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
ท่องเท่ียวกีฬำจังหวัด /ส ำนักงำน
จังหวัด/ม.นครพนม/ม.เกษตรศำสตร์ 
(สกลนคร) ม.รำชภัฏสกลนคร/รำช
มงคลอีสำน

           584,500            584,500

กิจกรรมหลักท่ี 10.7 กิจกรรม
ถอดบทเรียนและหาแนวทาง
พัฒนา 1 2

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร /
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม
 / ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มุกดำหำร/

           312,000            312,000

11. โครงการท่ี 11 โครงการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จังหวัด
มุกดาหาร ปี 2565

1 2

        3,100,000         3,100,000

กิจกรรมหลักท่ี 11.1 เตรียม
ความพร้อมรับการระบาดของ
โรค จัดท้าและซ้อมแผนเผชิญ
เหตุ (IAP) ในระดับหมู่บ้าน 
ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด และ
ระหว่างประเทศ

1 2

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร          1,000,000         1,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 11.2 สร้าง
ความเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่าย
การเฝ้าระวังและรายงานโรค
ตามแนวชายแดน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการก้ากับติดตาม
กลุ่มเส่ียงในจังหวัดและ
ระหว่างประเทศ

1 2

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร            500,000            500,000

กิจกรรมหลักท่ี 11.3 เฝ้าระวัง
 สอบสวน ควบคุมโรค และการ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 1 2

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร            500,000            500,000

กิจกรรมหลักท่ี 11.4 การ
จัดท้าส่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ 
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ให้แก่ประชาชนเก่ียวกับโรค
และการป้องกันโรค COVID-19

1 2

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร            100,000            100,000

กิจกรรมหลักท่ี 11.5 จัดซ้ือ
เคร่ืองเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิ
ร่างกายแบบต้ังโต๊ะ

1 2

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร          1,000,000         1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ

1 6
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2

  5,000,000    5,000,000      4,000,000      4,000,000         4,000,000        22,000,000

  5,000,000    5,000,000    18,280,000    18,280,000   1,564,008,950    1,610,568,950



 

แบบ จ.๑-๑ 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร   

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP 

(งบประมาณ 25,098,300 บาท) 
๒. ความสำคัญของโครงการ

หลักการและเหตุผล  
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดย
เกษตรกรจะเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ซึ่งโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นโคพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งมีโครงร่างขนาดเล็กและอัตราการ
เติบโตช้า ในปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพสูงในประเทศได้มีปริมาณท่ีสูงขึ้น 
สอดคล้องกับการขยายตัวของร้านปิ้งย่างที่เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2559)    รายงานว่าปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อโคของประเทศต่างๆ
ทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2559 มีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.75 ต่อปี และในปี พ.ศ. 
2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.9  โดยปัจจุบันเกษตรกร
ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง เป็นระบบการเลี้ยงขุนเชิงประณีตเพ่ือผลิตเนื้อโค
คุณภาพสูงที่เน้น “ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ” เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามปริมาณโคเนื้อที่เข้าสู่ระบบการเลี้ยงขุน
เพ่ือผลิตเนื้อไขมันแทรกในประเทศมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.8 ของปริมาณโคทั้งหมดใน
ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนกำลัง
เผชิญกับปัญหาด้านการผลิตซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนและความเสี่ยงที่นานขึ้นจนขาดสภาพคล่อง และนอกจากนี้ยังมีโคเนื้อในประเทศ
อีกจำนวนมากซึ่งประสบกับปัญหาด้านการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาดและ
ราคาจำหน่ายโคเนื้อ ซึ่งพบว่าการซื้อขายโคไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มี
มาตรฐานการรับซื้อที่แน่นอน โดยในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ จีน และ เวียดนาม ได้มีการนำเข้าเนื้อโคจากประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยการนำเข้าส่วนใหญ่เป็นโคเนื้อมีชีวิต  ซึ่งลักษณะของโคเนื้อที่นำเข้าเน้นสัดส่วนและ
คุณภาพของเนื้อแดงเป็นหลัก ไม่เน้นไขมันแทรก รัฐบาลไทยจึงได้มีแนวนโยบายส่งเสริม
ให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อส่งออกไปยังประเทศดังกล่าว  เพ่ือสร้างสร้างรายได้และอาชีพที่
มั่นคงให้กับเกษตรกร และในสถานการณ์ภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้
เกษตรกรต้องพ่ึงพาตนเอง และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โครงการส่งเสริมการ
ผลิตโคเนื้อปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความสำคัญที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างงานและสร้างอาชีพ กิจกรรมต้นทาง มีการส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น 
เป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก
เป็นการผลิตที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2-4 เดือนต่อรอบ และโคเนื้อเป็นสัตว์เลี้ยงที่
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เกษตรกรเลี้ยงและมีครอบครองเกือบทุกครัวเรือน   การเสริมสร้างผู้ประกอบการเลี้ยงโค
ขุนระยะสั้น  จะช่วยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผลิตของเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ และเชื่อมโยงการตลาดก่อให้เกิดเงินทุน
หมุนเวียนในชุมชนท้องถิ่น และเพ่ิมสภาพคล่องให้กับครัวเรือนและธุรกิจ และผลผลิตของ
โครงการฯยังเชื่อมโยงกับการบริการ ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด และยกระดับมาตรฐานของการผลิตของสินค้าเกษตร 
นอกจากนี้ผลผลิตจากโครงการ จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่สูงขึ้น อันจะเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  อย่างไรก็ตามในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหารยังพบว่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการเลี้ยงขุน การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี 
การจัดการด้านอาหารสำหรับเลี้ยงขุน และการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมทั้งขาด
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด ดังนั้นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเลี้ยงโคขุนระยะสั้นที่ได้จากการศึกษาและวิจัยจากสถาบันการศึกษา ถ่ายทอดสู่ชุมชน
จะเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงโคขุนระยะ
สั้น ซึ่งจะช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตเนื้อโคคุณภาพดีให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อันจะเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และก่อให้เกิดรายได้ที่มีความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ำ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1) เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อคุณภาพของเกษตรกร 
๒) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเนื้อโคที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 

๓) เพ่ือส่งเสริมการตลาด/ช่องทางจำหน่ายให้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์
กระจายสินค้าเนื้อโคคุณภาพสู่ตลาดภายในประเทศและอาเซีย 

๔) เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน 
๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ๑) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ราย    

2) จำนวนแม่พันธุ์โคเนื้อที่ได้รับบริการกำจัดพยาธิไม่น้อยกว่า 1,8๐0 ตัว 

3) จำนวนแม่โคเนื้อท่ีได้รับการแก้ไขระบบสืบพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 1,8๕๐ ตัว 

๔) จำนวนแม่โคเนื้อผสมติด ไม่น้อยกว่า 1,๐๐๐ ตัว 
๕. พื้นที่เป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  

๖. กิจกรรมหลัก ๑.กิจกรรมหลักที่ ๑.๑  ต้นทาง (UPSTREAM) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ  
กิจกรรมย่อยที่ ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

เนื้อให้มีความเข้มแข็ง จำนวน ๙๐ กลุ่มๆละ ๑๐ ราย รวม ๙๐๐ ราย แม่โคเนื้อเข้าร่วม
โครงการ รายละไม่ต่ำกว่า ๒ ตัว  รวมแม่โคไม่น้อยกว่า  ๑,๘00 ตัว 

กิจกรรมย่อยที่ ๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในเรื่องการขุน
โคระยะสั้นและการปลูกหญ้าอาหารสัตว์เชิงการค้า แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน ๙๐ ราย จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๐ ราย งบประมาณ ๑๐๘,๖๐๐ 
บาท 
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กิจกรรมย่อยที่ ๓) ศึกษาดูงานการขุนโคและการปลูกหญ้าอาหารสัตว์เชิงการค้า 
งบประมาณ ๕๒๓,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมย่อยที่ ๔) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ในการจัดทำคลัง
เสบียงสัตว์ พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ในลักษณะการให้ยืมเพ่ือ
การผลิต  
  ๑. จัดสร้างโรงเรือนคลังเสบียงสัตว์ 18 โรงๆละ 300,000 บาท  เป็น
เงิน 5,400,000 บาท 
  ๒. สนับสนุนเครื่องอัดฟางจำนวน 21 เครื่องๆละ 382,000 บาท 
เป็นเงิน 8,022,000 บาท 
  ๓. สนับสนุนเครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ จำนวน 18 เครื่องๆ ละ 
35,000 บาท เป็นเงิน ๖๓0,000 บาท 
  ๔. สนับสนุนเครื่องอัดปุ๋ยจำนวน 18 เครื่องๆละ 60,000 บาท เป็น
เงิน 1,080,000 บาท 
  ๕. สนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนักโค จำนวน ๑๐ เครื่องๆละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมย่อยที่ ๕) จัดหาเครื่องอัลตราซาวน์สำหรับตรวจระบบสืบพันธุ์โค แก้ไข
ปัญหาการผสมพันธุ์   และตรวจการตั้งท้องของโค จำนวน 2 เครื่องๆละ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน 6๐๐,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมย่อยที่ ๖) สนับสนุนเวชภัณฑ์แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน ๑,๘๕๐ 
ตัวๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมย่อยที่ ๗) สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซล จำนวน 90 
กลุ่มๆละ 20 ขวดๆละ 50 บาท  เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 
           กิจกรรมย่อยที่ ๘) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือผลิต
ข้าวโพดหมักสำหรับลดต้นทุนการผลิตในระบบการผลิตโค งบประมาณ ๒,๘๒๓,๓๕๐ 
บาท 
๒.กิจกรรมหลักที่ ๑.๒ ปลายทาง (DOWNSTREAMS) การประชาสัมพันธ์และขยายตลาด  

กิจกรรมย่อยที่ ๑) จ้างเหมาจัดงานมหกรรมโคเนื้อ เพ่ือการจำหน่ายและการ
ส่งออกในแต่ละจังหวัด จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 500,000 บาท เป็นเงิน 1,5๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๖.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 
         
 
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ  
งบประมาณ ๒3,598,300 บาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม,สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร  
          -     

  ๖.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ 
        งบประมาณ 

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายตลาด  
งบประมาณ 1,500,๐๐๐ บาท  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม    และสำนักงาน  
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        ผู้รับผิดชอบ 
         
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  
          -     

๗. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม,สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

๘. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน 

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. งบประมาณ จำนวน 25,098,300 บาท  
๑๐. ผลผลิต (Output) 1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ราย 

๒) จำนวนแม่พันธุ์โคเนื้อที่ได้รับการบริการถ่ายพยาธิ ไม่น้อยกว่า ๙00 ตัว   
๓) จำนวนแมพั่นธุ์โคเนื้อที่ได้รับการแก้ไขระบบสืบพันธุ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตัว 
๔) จำนวนแมพั่นธุ์โคเนื้อผสมติด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัว 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) แม่โคเนื้อจำนวน ๙00 ตัว มีสุขภาพดีข้ึน มีน้ำหนักเพ่ิมขึ้น  คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมตัวละ 
1,500 บาท รวมเป็นเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท 
๒) แม่โคเนื้อทีไ่ด้รับการแก้ไขระบบสืบพันธุ์ จำนวน ๑,๘๕๐ ตัว สามารถผสมพันธุ์ได้ 
๑,๐๐๐ ตัว เพ่ิมมูลค่าตัวละ 1๐,๐00 ตัว เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท 
3) เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน จำนวน ๓๙๐ 
ราย 
4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจเนื้อโคคุณภาพ 
5) ชุมชนมีความเข้มแข็งมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเพราะเกษตรกร 

    รวมตัวเป็นกลุ่มร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การตลาด และการ
พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
  (Projec Brief รายโครงการ) 

 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์แบบบูรณาการ 

(23,455,200 บาท) 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

            กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ กำหนดแผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่าน
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาด
สำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ
ภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนการจัดหาปัจจัยการผลิต
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน สนับสนุนการ
นำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพ้ืนที่ โดยนำความรู้ทาง
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ       
ด้วย ยังส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในระดับมหภาค กระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตผลทางการเกษตร จีงทำให้ต้องมีการพัฒนาให้
เกษตรกรมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้เกิดภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงสู่
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ความปกติใหม่ (New Normal) ทั้งจากปัจจัยด้านการผลิต การตลาด และ
ผู้บริโภค 
              ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่กำลังขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลาดภายในประเทศชะลอตัว เพราะ
ผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องพัฒนาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
(นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)ให้มีความรู้เรื่องการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง
เหมาะสม และพัฒนาต่อยอดให้ ได้คุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตการพัฒนาและยกระดับกระบวนการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรโดยส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการเกษตร มา
ใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรของกลุ่ม
จังหวัด จึงเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย       
โดยการพัฒนาและยกระดับกระบวนการแปรรูปผลผลิต นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิต ตลอดจนช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล มุ่งสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ๔.๐ และสร้างกลุ่มจังหวัดสนุก
เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการลงทุน  

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก 
           จากสภาพปัญหาดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  ๒ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่อง
การผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาต่อยอดให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพ่ือลดต้นทุน
การผลิตและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีเงินหมุนเวียน
ในชุมชน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตกับกลุ่มแปรรูปในพ้ืนที่อย่างจริงจัง
พัฒนาขยายช่องทางการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน และประชาสัมพันธ์ให้เกิด
การรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดทำ
โครงการลักษณะเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการ สนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และปัจจัยการผลิตในการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูป 
ยกระดับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ โดยมีการบูรณาการร่วมกัน
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หลายภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคราชการ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเป็นสำคัญ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและสามารถประกอบธุรกิจให้สอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลงสู่ความชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิตสินค้า
ข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
3.พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของตลาด  
4.เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเกิดการ
กระจายรายได้สู่พื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ และบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.มีอาหารโปรตีนจากสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
2. กลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกกลุ่ม 
3. กลุ่มเกษตรกรได้รับการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์จำนวน 18 กลุ่ม (จังหวัด
สกลนคร 8 กลุ่ม นครพนม 5 กลุ่ม มุกดาหาร 5 กลุ่ม) 
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. เกษตรกรได้รับการตรวจแปลงปลูกข้าว ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ทำการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
6. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐานอินทรีย์(23,455,200 บาท) 

1 พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  งบประมาณดำเนินการของจังหวัดสกลนคร  12,510,800 บาท 
กิจกรรมที่ 1 

 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐาน หลักสูตร
รุ่นละ 1 วัน  จำนวน 2 รุ่นๆละ 80 คน เป้าหมาย เกษตรกร 160 ราย พ้ืนที่ 
800ไร่ (90,400 บาท)              
90,400บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 

  กิจกรรมที่ 2 
          

ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ 
        กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำแปลงต้นแบบส่งเสริมการผลิตข้าว เพ่ือการรับรอง
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งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 800 ไร่ (432,000 บาท) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
สกลนคร 
        กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ 
เกษตรกร 160 รายๆละ 10,000 บาท (1,600,000 บาท) 
        กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
เกษตรกร 160 รายๆละ 4,000 บาท (640,000 บาท) 
        กิจกรรมที่ 2.4 สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน          
8 ระบบ(4,160,000 บาท) โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร 
6,832,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงาน
ประมงจังหวัดสกลนคร 

กิจกรรมที่ 3 
                  
 
 
 
 

งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 
        กิจกรรมที่ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการ วิธีการตรวจประเมินแปลง
ข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ 
(90,400 บาท) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
         กิจกรรมที่ 3.2 สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 
(368,000 บาท) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
458,400 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
- 

กิจกรรมที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว ในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
     กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสินค้าแปรรูปข้าว 
(800,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร 
     กิจกรรมที่ 4.2 ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เพ่ือสร้างการ
รับรู้และความสามารถในการแข่งขัน (300,000 บาท)  
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร                                      
1,100,000 บาท 
โดยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
- 

กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวอินทรีย์สู่ครัวอาหารปลอดภัย(จัดทำ
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยและข้าวอินทรีย์กลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค )
(4,000,000 บาท) 
4,000,000 บาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
- 

กิจกรรมที่ 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน(30,000 บาท) 
30,000 บาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
- 

1.2 พื้นที่จังหวัดนครพนม งบประมาณดำเนินการของจังหวัดนครพนม  5,441,200 บาท 
กิจกรรมที่ 1 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐาน หลักสูตร
รุ่นละ 1 วัน  เป้าหมาย เกษตรกร 100 ราย พ้ืนที่ 500 ไร่ (55,600 บาท)              
55,600 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
- 

   กิจกรรมที่ 2 
          
           
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ 
        กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำแปลงต้นแบบส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือการ
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 500 ไร่ (270,000 บาท) โดยสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม 
         กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ 
เกษตรกร 100 รายๆละ 10,000 บาท (1,000,000 บาท) 
        กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
เกษตรกร 100 รายๆละ 4,000 บาท (400,000 บาท) 
        กิจกรรมที่ 2.2 สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 
ระบบ(2,600,000 บาท) โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม 
4,270,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  

กิจกรรมที่ 3 
                  
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 
        กิจกรรมที่ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการ วิธีการตรวจประเมินแปลง
ข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ 
(55,600 บาท) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
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งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         กิจกรรมที่ 3.2 สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 
(230,000 บาท) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
285,600 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
- 

กิจกรรมที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว ในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
     กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสินค้าแปรรูปข้าว 
(500,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร 
     กิจกรรมที่ 4.2 ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เพ่ือสร้างการ
รับรู้และความสามารถในการแข่งขัน (300,000 บาท)  
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร                                      
800,000 บาท 
โดยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
- 

กิจกรรมที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน(30,000 บาท) 
30,000 บาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
- 

1.3 พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณดำเนินการของจังหวัดมุกดาหาร 5,503,200 บาท 
กิจกรรมที่ 1 

 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐาน หลักสูตร
รุ่นละ 1 วัน  เป้าหมาย เกษตรกร 100 ราย พ้ืนที่ 500 ไร่ (55,600 บาท)              
55,600 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 

   กิจกรรมที่ 2 
          
           
 
 
 
 

ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ 
        กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำแปลงต้นแบบส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือการ
รับรองมาตรฐาน จำนวน 500 ไร่ (270,000 บาท) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร 
        กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ 
เกษตรกร 100 รายๆละ 10,000 บาท (1,000,000 บาท) 
        กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
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งบประมาณ       
   ผู้รับผิดชอบ 

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกษตรกร 100 รายๆละ 4,000 บาท (400,000 บาท) 
        กิจกรรมที่ 2.4 สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 
ระบบ(2,600,000 บาท) โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร 
4,270,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร  

กิจกรรมที่ 3 
                  
 
 
 
 

งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 
        กิจกรรมที่ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการ วิธีการตรวจประเมินแปลง
ข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ 
(117,600 บาท) โดยสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 
         กิจกรรมที่ 3.2 สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 
(230,000 บาท) โดยสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 
347,600 
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 
- 

กิจกรรมที่ 4 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว ในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
     กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสินค้าแปรรูปข้าว 
(500,000 บาท) โดยสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
     กิจกรรมที่ 4.2 ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เพ่ือสร้างการ
รับรู้และความสามารถในการแข่งขัน (300,000 บาท)  
โดยสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
800,000 บาท 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
- 

กิจกรรมที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน(30,000 บาท) 
30,000 บาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
- 
 

7. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3 จังหวัด 
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สำนักงานเกษตรจังหวัด 3 จังหวัด 
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร และนครพนม 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3 จังหวัด 
สำนักงานประมงจังหวัด 3 จังหวัด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 
สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมุกดาหาร                                     

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน 

1 ปี (ต.ค.64 – ก.ย.65) 

9. งบประมาณ 23,455,200 บาท 
-กิจกรรมหลัก  งบประมาณ  22,455,200 บาท 

10. ผลผลิต (output) 1. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะในการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 360 ราย 
2. มีแปลงผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 360 แปลง 
3. ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 18 ระบบ 
4. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์  
2. เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า 1,800 ไร่ 
3. สร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่ม 
4.กลุ่มเกษตรกรของกลุ่มจังหวัดมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจาก
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 



 
 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร  

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1..  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลติภัณฑ์จากสัตว์น้ำ  
(งบประมาณ 10,018,610 บาท) 

2. ความสำคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

       ปัจจุบันการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการส่งออกสินค้าประมง ได้ส่งผล
ต่อเนื่องให้ความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากขึ้น ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลง
มาก ทำให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำลดลง การเพ่ิมของจำนวน
ประชากรทำให้สัตว์น้ำถูกจับมาบริโภคเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้
เพียงพอ แนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำให้มากขึ้น การสำรวจแหล่งน้ำและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่ง
น้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำสาธารณะเป็นการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำและเพ่ิมความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้ำ การบริโภคสัตว์น้ำของไทยเฉลี่ย 28-30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  จากข้อมลการสำรวจการบริโภคสัตว์
น้ำ(การบริโภคสัตว์น้ำ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ อำพร เลาวพงษ์และ Masahiro Yamao, 2550)  
จังหวัดสกลนคร มีประชากร จำนวน 1,139,000 คน จังหวัดนครพนม  มีประชากร จำนวน 713,341 คน
จังหวัดมุกดาหาร  มีประชากร จำนวน 346,011 คน  เมื่อประเมินความความต้องการสัตว์น้ำตามจำนวน
ประชากรมีความต้องการถึงปีละ  61,653 ตัน เพ่ือการบริโภคภายในจังหวัด ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ของเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2ประเภทการเลี้ยงในบ่อดิน ดังนี้ จังหวัด
สกลนคร เกษตรกร 10,801 ราย เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำ 12,175.50 ไร่ จังหวัดนครพนม เกษตรกร 9,278 ราย 
เนื้อท่ีเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,565  ไร่ จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกร 12,436 ราย เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำ 11,749 ไร่ ข้อมูล
ระบบทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 กรมประมง จากข้อมูลดังกล่าวประเมินความต้องการลูกพันธุ์สัต ว์น้ำมี
ความต้องการสูงถึงปีละ 150 - 160 ล้านตัว เพ่ือใช้ในกิจกรรมเพาะเลี้ยงยังไม่รวมการปล่อยในแหล่งน้ำ
สาธารณะ การพัฒนาการผลิตลาร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ คาดว่าจะสามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์
มวลรวมด้านการประมงร้อยละ 4 

    การดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจะ
สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปเพือ่เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับตลาด และ
การประชาสัมพนัธ์ การทำการตลาด และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรกกับกลุ่มเป้าหมายได้ 

 

แบบ.กจ1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 



 ๒ 
หัวข้อ รายละเอียด 

3.  วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

(1.) เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลติและบริการจัดการการผลิตสัตว์น้ำคณุภาพ 
(2.) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมใหส้ามารถเพิ่มมลูค่าสอดคล้องกับตลาด 
(3.) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการประมงกลุม่จังหวัดผ่านการสร้างเครือข่ายเกษตรกรประมงน้ำจดื และสร้างศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ Smart farmer  เป็นแหล่งบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลู 
สินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาดให้เครือข่ายเกษตรกร เป็นสถานท่ีพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุม่จังหวัด 
(4.) ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กลุม่จังหวัด 
(5.) เพื่อเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย และเช่ือมโยงตลาดสำหรับสินค้าเกษตรกับตลาดเป้าหมาย 

4.  ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ 

๑.ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดด้านการประมงเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 4 

2. เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

3. จำนวนการพัฒนาสัตว์น้ำแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มข้ึน ผลิตภัณฑ์ 9 

4. มศีูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer)  กลุ่ม 3 
 

4.  พ้ืนที่
เป้าหมาย  

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
 

5.  กิจกรรมหลัก พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์จากสัตว์น้ำ   
5.1 กิจกรรมย่อย 

ที่ 1 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำครบวงจร    
 
  8,182,360 บาท    

1.1   กิจกรรมการปรับบ่อเพื่อรองรับการเลี้ยงที่เหมาะสม ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 20 ราย 
นครพนม 20 รายและมุกดาหาร 20 ราย รวม 60 ราย (1,520,000 บาท) 

1.2 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร  36 กลุ่ม (3,175,910 บาท) 

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร 600 ราย   (1,527,750 บาท) 

1.4  เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร 33 กลุ่ม  (1,958,700 บาท) 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานประมง
จังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  

งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

งบประมาณ(บาท) 1,991,747 2,364,776 3,825,837 

 



 ๓ 
หัวข้อ รายละเอียด 

 
5.2 กิจกรรม

ย่อยที่ 2 
งบประมาณ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมย่อยท่ี  2  การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart farmer และส่งเสริมการรวมกลุ่ม      
 
  600,000 บาท 

     
   2.1 ค่าจ้างเหมาพัฒนา smart farm ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีสานตอนบน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 3 กลุ่ม   (600,000 บาท) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร  
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  

งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

งบประมาณ(บาท) 200,000 200,000 200,000 
 

5.3 กิจกรรม
ย่อยที่ 3 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมย่อยท่ี  3  การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบนด์สินค้าจากสัตว์น้ำของกลุ่ม   
 
 941,300 บาท 
 
   3.1  กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจำแนกเป็นรายจังหวัดๆ ละ 3 ผลิตภัณฑ์  รวม 9 ผลิตภัณฑ์ 
(450,000 บาท) 
   3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปในพื้นที่จังหวัด สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จังหวัดละ 20 ราย รวม 60 ราย  (191,300 
บาท) 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร  
 
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  

งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

งบประมาณ(บาท) 245,650 245,650 245,650 

 
 

5.4 กิจกรรม
ย่อยที 

งบประมาณ 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยงานท่ี

กิจกรรมย่อยท่ี  4   การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเบ้ืองต้น และการตลาด Online หลากหลาย Platform   
 
 294,950 บาท  

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการขายด้วยการขายเบื้องต้น และการตลาด Online หลากหลาย Platform ให้กับ
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จังหวัดละ 50 ราย รวม 150 ราย  
(294,950 บาท) 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร  
 
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม 



 ๔ 
หัวข้อ รายละเอียด 

เกี่ยวข้อง  
 งบประมาณ/จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

งบประมาณ(บาท) 99,250 99,250 96,450 
 

6.  หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร  

7.  ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน 

1 ปี (1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565) 

8.  งบประมาณ 
  

10,018,610 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 

๙.  ผลผลิต 
(output) 

(1.) เกษตรกรมีความรู้วิชาการด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สามารถเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำเองได้ สร้างเกษตรกรต้นแบบอาชีพด้าน
การประมง จำนวน 36 กลุ่ม 
(2.) เกษตรกรมีความรู้วิชาการด้านการอนุบาลสัตว์น้ำ สามารถอนุบาลสัตว์น้ำ  จำนวน 36 กลุ่ม 
(3.) เกษตรกรมีความรู้วิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จำนวน 930 ราย 
(4.) แหล่งน้ำสาธารณะมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วม  จำนวน 33 แหล่ง 
(5.) มีเกษตรกร กลุ่มวิทสาหกิจ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และสร้างแบนด์สินค้าจากสัตว์น้ำของกลุ่ม 60 ราย 
(6.) มีเกษตรกร กลุ่มวิทสาหกิจ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเบื้องต้น และการตลาด Online 
หลากหลาย Platform 150 ราย 
(7.) มีพัฒนาสัตว์น้ำแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดละ 3 ผลิตภัณฑ์ รวม 9 ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร 
(8.) มีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer) 3 กลุ่ม 

๑๐. ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
(Outcome) 

(1.) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 มีศักยภาพการผลิตและบริการจัดการการผลิตสัตว์น้ำคุณภาพ 

(2.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

(3.) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
(4.) สร้างเกษตรกรต้นแบบอาชีพด้านการประมงให้กับเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(5.) สร้างการเช่ือมโยงสิ้นค้าประมงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กับตลาด 



 

1 

  
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร  
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ เชื่อมโยงเมืองสมุนไพรกลุ่มสนุก (26,544,700 บาท) 
2. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.1 รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 
2.2 สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ 
2.3 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาด
สำหรับ ผลผลิ ต  และผลิ ตภัณ ฑ์ ของธุ รกิ จชุ มชนที่ เชื่ อม โย ง 
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการ
เข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
2.4 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3. ความสำคัญของโครงการ หลักการ 
และเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ 20 ปี เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของโลก  โดยกำหนดให้
มีอัตราการเติบโต  10–15% ต่อปี เพ่ิมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
สมุนไพร 30  รายการ/ปี และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564  มีเป้าหมายส่งเสริมและ
พัฒนาพืชสมุนไพรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  หนึ่งในนโยบาย
ขับเคลื่อน คือ เมืองสมุนไพร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร ในระดับจังหวัดตั้งแต่ต้นทาง กลาง
ทาง ปลายทาง โดยอาศัยกลไกประชารัฐ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ขยายช่องทางการใช้ประโย
ชนจากสมุนไพร  และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 
จังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในเมืองสมุนไพรต้นแบบ จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดนครพนมกำลังพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพรโดยเป็นภาคี
เครือข่ายที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP ทั้ง 
3 จังหวัด 

   
      แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคะวันออกเฉียง
เหนือ) มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น

แบบ กจ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 
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3. ความสำคัญของโครงการ หลักการ 
และเหตุผล (ต่อ) 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้ำโขง  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านสมุนไพรอย่างครบวงจร จึงมีความ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน 
GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนเกิดรายได้และมี
ความเชื่อมโยงเมืองสมุนไพรกลุ่มสนุก ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ โดยต้นน้ำ ต้องมีการพัฒนากลุ่มปลูกพืชสมุนไพร  กลาง
น้ำ ต้องมีการพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพร WHO GMP ของ
โรงพยาบาลในกลุ่มสนุก  ส่วนปลายน้ำ ต้องมีการส่งเสริมพัฒนา
สถานพยาบาล  ภาคเอกชน  ประชาชน ให้มีการใช้ บริโภค สมุนไพร 
โดยผ่านระบบบริการสุขภาพภาครัฐ หรือภาคประชาชน เกิด
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เก่ียวกับพืชสมุนไพรครอบคลุมทุกมิติ 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจและว่างงานเข้ารับการอบรมเรื่อง

สมุนไพร ผ่านการ อบรม นวดเพ่ือสุขภาพ 150ชัว่โมง เพ่ิมองค์ความรู้
ด้านสมุนไพร นำสมุนไพรไปใชบ้ริการประชาชน เป็นการเพ่ิมรายได้ และ
ประกอบอาชีพเสริมมีรายได้อย่างยั่งยืน 
4.2 เพ่ือให้โรงพยาบาล WHO GMP มีรายการครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
สามารถผลิตสมุนไพรในรูปแบบยาตำรับแผนไทยและยาแผนปัจจุบันที่
เป็นสารสกัดและพัฒนารูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ใน
การผลิต โดยส่งผลต่อเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 
4.3 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรสู่มาตรฐานสากล และ
เป็นยาพัฒนาจากยาสมุนไพร และให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้อย่างทั่วถึง 
4.4 เพ่ือพัฒนาการผลิตสมุนไพรของเกษตรกรในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 ให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ หรือ GAP 
4.5 เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4.6 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเมืองสมุนไพร กลุ่มสนุก 
ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 
5.1 เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 ประชาชนที่ว่างงานในจังหวัดกลุ่มสนุกมีความรู้ด้านสมุนไพร 
โดยผา่นการอบรมหลดัสูตรนวดเพ่ือสุขภาพ 150 ชัว่โมง เมื่อจบหลักสูตร
สามารถนำความรู้ไปสร้างงานสร้างรายได ้สามารถประกอบอาชีพ นวดไทย 
เพ่ือให้บริการประชาชนเกิดรายได้แบบยั่งยืน จำนวน 120คน 
5.1.2 โรงพยาบาล WHO GMP นิคมคำสร้อย 

5.1.3 กลุ่มเกษตรกร จังหวัดในกลุ่มสนุก  

5.1.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในกลุ่มสนุกและจังหวัดในอนุภาคลุ่มน้ำ
โขง 
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5.2 ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

 

5.2.1 ประชาชนที่ว่างงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรผ่าน
การอบรมนวดเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง จำนวน 120 คน และ
สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครับครัวแบบ
ยั่งยืน 

5.2.2. มีรายการครุภัณฑใ์นศูนย์วิจัยฯ ที่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 
เพ่ือต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มจังหวัดและชุมชนต่อไป   
5.2.3 ร้อยละของจำนวนแปลงปลูกสมุนไพรที่ได้รับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ หรือ GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5.2.4  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการแปรรูปสมุนไพร จำนวน 20 
ผลิตภัณฑ์  
5.2.5 ประชาชนทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับองค์ความรู้
เรื่องสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มจังหวัด จากการจัดงาน
มหกรรมเมืองสมุนไพร กลุ่มสนุก 

6. พื้นที่เป้าหมาย 6.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
6.2 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 
6.3 พ้ืนที่ปลูกสมุนไพร 
   6.3.1 จังหวัดสกลนคร กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจำนวน 5 
กลุ่มในอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอเมือง ภูพาน วาริชภูมิ    
   6.3.2 จังหวัดนครพนม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจำนวน 8 
กลุ่ม ในอำเภอเมือง เรณูนคร ปลาปาก โพนสวรรค์ ท่าอุเทน ธาตุ
พนม นาทม และ วังยาง    
   6.3.3 จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน 7 
กลุ่ม ในอำเภอเมือง ดงหลวง นิคมคำสร้อย 

8. 7. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  
7.๑ กิจกรรมที ่1   
งบดำเนินงานการฝึกอบรม 
ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝึกอบรมพนักงานนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จำนวน 120 
คน แบ่งเป็น 6 รุ่นๆละ 20 คน วงเงิน 2,954,400 บาท   
   - วิทยากรบรรยาย 27 ชัว่โมงๆละ 600 บาท x 6 รุ่น  
เป็นเงิน 97,200 บาท 
   - วิทยากรฝึกปฏิบัติ 123 ชั่วโมงๆละ 200 บาท รวม 2 คน 6 รุ่น  
เป็นเงิน 295,200 บาท 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆละ 35 บาท/2มื้อ x 25 
วัน เป็นเงิน 210,000 บาท 
    -ค่าอาหารกลางวัน 120 คนๆละ 200 บาท/มื้อ 25 มื้อ  
เป็นเงิน 600,000 บาท 
    -ค่าอาหารเย็น 120 คนๆละ 200 บาท/มื้อ 24 มื้อ  
เป็นเงิน 576,000 บาท 
    -ค่าเอกสารการอบรม 120 คนๆละ 100 บาท  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
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ผู้รับผิดชอบ  
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกปฏิบตัิ (รวมถึงอุปกรณ์ ผ้าปิดจมูก น้ำยาฆ่า
เชื้อ Face shield เอกสารคัดกรอง จัดอบรมแบบ new normal) 
เป็นเงิน 60,000 บาท 
   - ค่าเช่าที่พัก 120 คนๆละ 300 บาท 24 วัน  
เป็นเงิน 864,000 บาท 
ค่าจัดชื้อ เบาะนวดไทย  ราคา 20,00 x 120 คน 120 ชิ้น  เป็น
เงิน 240,000.- บาท  
 
 
2. พัฒนาศูนย์วิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร วงเงิน 
5,750,300 บาท 
1. ชุดโต๊ะปฏิบัติการรูปตัวยู ขนาด (2.00+4.80+3.00) x 0.75 x 
0.85 m พร้อมเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ เก้าอ้ีบาร์กลมเตี้ยมีพนักพิง 6 ตัว 
จำนวน 1 ชุด ชุดละ 520,000 บาท 
2. เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC พร้อมสารมาตรฐานและ
คอลัมภ์วิเคราะห์กัญชา จำนวน 1 ชุด ชุดละ 3,000,000 บาท 
3. เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่องๆละ 
70,000 บาท 
4. เครื่องวัดค่า Aw meter จำนวน 1 เครื่องๆละ 280,000 บาท 
5.ตู้ล็อกเกอร์แบบ 6 ช่อง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 
13,000 บาท 
6.ตู้ล็อกเกอร์แบบ 12 ช่อง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท 
7. รถเข็นแบบสแตนเลส จำนวน 2 คันๆ ละ 10,000 บาท 
8. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 43,400 บาท เป็น
เงิน 434,000 บาท 
9. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 15 เครื่องๆ ละ 34,800 บาท เป็น
เงิน 522,000 บาท 
10. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 15 เครื่องๆ ละ 30,100 บาท เป็น
เงิน 451,500 บาท 
11.เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง พิกัด 220 กรัม จำนวน 1 
เครื่องๆละ 125,000 บาท  เป็นเงิน  125,000 บาท   
12.เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง พิกัด 3,200 กรัมจำนวน 1 
เครื่องๆละ85,000บาท เป็นเงิน  85,000 บาท 
13. โต๊ะหินอ่อนแกรนิตสำหรับวางเครื่องชั่ง 3 ตัวๆละ 15,000 
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ผู้รับผิดชอบ  
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานพัฒนาการจังหวัดนครพนม  
สำนักงานพัฒนาการจังหวัดสกลนคร 
สำนักงานพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร 

บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
14. เครื่องดูดฝุ่นห้องคลีนรูม เครื่องละ 65,000 บาท จำนวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท 
 
3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรสู่มาตรฐานสากล 
และเป็นยาพัฒนาจากยาสมุนไพร วงเงิน 12,040,000 บาท 
1. ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและคลังสมุนไพรขนาด 300 ตารางเมตร
พร้อมระบบควบคุมอุณภูมิ ชั้นวางพัสดุ พ้ืน Epoxy ตามมาตรฐาน 
จำนวน 1 หลัง มูลค่า 5,000,000 บาท 
2. รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คันๆละ 678,800 บาท 
3. เครื่องตอกยาเม็ดแบบโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 
2,400,000 บาท 
4. เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผงแบบสตริป (Strip packages) จำนวน 1 
เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท 
5. ถัง IBC ขนาดปริมาตรความจุ 100 ลิตรพร้อมลิฟท์โพสและชุด
เข็นถัง ชุดละ 600,000.- จำนวน 2 ชุด มูลค่า 1,200,000 บาท 
6.เครื่องบดแบบลูกกลิ้ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท เป็น
เงิน 200,000 บาท 
7. เครื่องผสมแห้งแบบทรงกรวย (Double cone mixer) เครื่องละ 
300,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 600,000 บาท 
8. จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวใหม่ 5 รายการๆ ละ 
200,0000 บาท รวม 1,000,000 บาท 
 
4. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ GAP 
วงเงิน  2,300,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชสมุนไพรตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ GAP วงเงิน  300,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การสร้างแปลงต้นแบบการผลิตพืชสมุนไพรตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  วงเงิน  400,000  บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 การสร้างแปลงต้นแบบการผลิตพืชสมุนไพรตาม
มาตรฐาน GAP วงเงิน  800,000  บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 4.4 การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรตาม
มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ และ GAP วงเงิน  600,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 4.5 การติดตามประเมินผล วงเงิน  200,000 บาท 
 
5. การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ วงเงิน  1,500,000  
บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปสมุนไพร
เพ่ือการใช้ประโยชน์” วงเงิน  200,000 บาท 
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ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อยที่ 5.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการใช้
ประโยชน์” วงเงิน  800,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สินค้า หนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ วงเงิน  400,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 การติดตามประเมินผล วงเงิน  100,000 บาท 
 
6. จัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพร กลุ่มสนุก  
วงเงิน  2,000,000 บาท 
1 เตรียมงาน  เป็นเงิน 60,000 บาท 
ประชุมคณะกรรมการและผู้กี่ยวข้องระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม 100  คน x ๑5๐ บาท  x 2  ครั้ง 
ประชุมคณะทำงาน  เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม 50 คน x ๑5๐ บาท  x   2  ครั้ง 
ประชุมกลุ่มปลูกสมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน    เป็นเงิน 15,000 บาท  
-  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม  100 คน x ๑5๐ บาท x  1  ครั้ง 
2 ประชาสัมพนัธ ์
2.๑  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม 
-  ป้ายประชาสัมพันธ์งานขนาด 1.2 x2.4 เมตร 30 ป้าย 30,000 
-  รถเช่า 2 คัน สปอตประชาสัมพันธ์ 2 ช้ิน 10,000 
-  วัสดุประชาสมัพันธ์ 90,000 
๒.2 ประชุมกลุม่ปลูกสมุนไพร /หมอพ้ืนบ้าน / ผู้ประกอบการนวดไทย /
เครือข่ายสินค้า OTOP และเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้อง  
และจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน (สถานท่ีเอกชน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คนๆละ 50 บาท/มื้อ รวม 2 มือ้  15,000 
 - ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x ๓๐๐ บาท45,000 
 - จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว ตกแต่งเวที  ตกแต่งห้องแถลงข่าว จัดการแสดง 
แสง สี เสยีง จัดหาพิธีกร  จัดบูทสมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน และภมูิปัญญาไทย  
อาทิ สมุนไพร  เครื่องดื่มสมุนไพร  ผลิตภณัฑส์มุนไพร และอื่นๆ   60,000 
3. จัดงานมหกรรมสมุนไพรกลุ่มสนุก 
3.๑ การจัดสถานท่ี พิธีการต่างๆและจัดบูทเมืองสมุนไพร 
- จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างบูท พร้อมแผ่นป้ายช่ือบูท ภายในและภายนอกห้อง
ประชุม ตกแต่งทางเข้าบริเวณงาน ตกแต่งภายในห้องประชุม ภายนอกห้อง
ประชุม  จัดทำจดุ check in  ตกแต่งเวทีกลาง จัดทำป้ายบนเวที สญัลักษณ์ 
theme งาน  ตกแต่งลานตุ้มโฮมจังหวัดกลุ่มสนุก   จัดหาโต๊ะ  เก้าอี้   
ให้เพียงพอกับเป้าหมาย  เป็นเงิน  255,000  บาท 
- จ้างเหมาจัดงาน ประกอบด้วย ทำวีดิทัศน์ในพิธีเปิด (วิถี วัฒนธรรมกลุม่
จังหวัด) จัดพิธีเปิดงาน จัดการแสดงในพิธีเปิด  จัดหานักร้องนักแสดงสลับ
กิจกรรมประชุมวิชาการ/เสวนา/บรรยาย ภาคกลางวัน จัดหานักพูดในกิจกรรม
Talk Show ตลอดจน จดัหาเครื่องเสียง ดนตรี เทคนิค  แสง  สี  เสยีง  ถ่าย
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวตลอดงาน  400,000  บาท 
4. การอบรมระยะสั้น (การสาธิต/บรรยาย /การเสวนาวิชาการ และการ
ประกวดต่างๆ) 
4.๑ อบรมระยะสั้น 
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    1) การสาธิต การเสวนา /บรรยาย  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 600 คน x ๕๐ บาท /มื้อ x 6  มื้อ180,000 
-  ค่าอาหารกลางวัน 600 คน x 250 บาท x 3 วัน 450,000 บาท 
-  ค่าพาหนะ 600 คน x 150 บาท x 3 วัน 270,000 บาท 
-  ค่าสมนาคุณวิทยากร เสวนา/บรรยาย และค่าที่พัก /ค่าพาหนะ   
จากส่วนราชการ และบุคลภายนอกท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  80,000 บาท 
4.2 การประกวด    
1) ประกวด เมนูอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากสมุนไพร  
- รางวัลการประกวด เมนูอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จากสมุนไพร 
  รางวัลดีเด่น  10  รางวลั ๆละ 1,600 16,000 บาท 
2) ประกวด เมนูชูสุขภาพจากสมนุไพร   
- รางวัลการประกวด เมนูชสูุขภาพจากสมุนไพร 
   รางวัลดีเด่น  10  รางวัล ๆละ 1,600 16,000  บาท 
3) ประกวดการออกร้านเมืองสมนุไพร หมอพื้นบ้าน และภูมปิัญญาไทย   
- รางวัลการประกวดบูทนิทรรศการงานแพทย์แผนไทย     
  รางวัลดีเด่น  10  รางวลั ๆละ 2,000 20,000 บาท 
5. การสรุปงาน   
 5.1 สรุปผลการจัดงานมหกรรม  
จัดทำเอกสารและ VCDสรุปผลงาน 3,000 บาท 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)  

10. วงเงินลงทุน 26,544,700 บาท  
 

5.  11. ผลผลิต (Output) 1. สรา้งอาชีพด้วยการนวดไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม จำนวน 120 คน  
2. กลุ่มจังหวัดมีการผลิตสมุนไพรในรูปแบบยาตำรับแผนไทยและยา
แผนปัจจุบันที่เป็นสารสกัดและพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลาย ในการผลิต 
3. กลุ่มจังหวัดมีกระบวนการผลิตยาสมุนไพรสู่มาตรฐานสากล และ
เป็นยาพัฒนาจากยาสมุนไพร และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้อย่างทั่วถึง 
4. จัดงานงานมหกรรมเมืองสมุนไพรกลุ่มสนุก 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 
 

1. กลุ่มสนุกมีการเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการนวดไทย 
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร 
และนครพนม 
2. กลุ่มจังหวัดมีการผลิตสมุนไพรในรูปแบบยาตำรับแผนไทยและยา
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แผนปัจจุบันที่เป็นสารสกัดและพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลาย ในการผลิต 
3. กลุ่มจังหวัดมีกระบวนการผลิตยาสมุนไพรสู่มาตรฐานสากล และ
เป็นยาพัฒนาจากยาสมุนไพร และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้อย่างทั่วถึง 
4. กลุ่มสนุกมีแปลงปลูกสมุนไพรที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ หรือ 
GAP ไม่น้อยกว่า 14 กลุ่ม 
5. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการแปรรูปสมุนไพร จำนวน 20 
ผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
6. มีการจัดงานมหกรรมเมืองสมุนไพรกลุ่มสนุก  ให้ประชาชน
รับทราบและเข้าถึงการบริการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
และหมอพ้ืนบ้าน 

 
  



 
 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพฒันาเกษตรกรผู้นำต้นแบบ Smart farmer  
(งบประมาณ 20,000,000 บาท) 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่ปัจจุบัน  ภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความ
ท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิต ล้นตลาด 
ต้นทุนการผลิตสู ง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญห าอุทกภัย ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร และ
การเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความท้าทายจาก
ภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่
รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้ในที่สุด ซึ่ งตามนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรและ
ประโยชน์เพ่ือเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มี พ้ืนที่
ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร พ้ืนที่
ทั้งหมด 19,474.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 12 ,190,433 ไร่ ประชากร
รวมทั้งสิ้น 2 ,212 ,296 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ซึ่ ง
เกษตรกร องค์กรเกษตรกรมีความแตกต่างกันทั้งประเภทการประกอบกิจการ
และศักยภาพของกิจการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกำลังประสบ
กับปัญหาสมาชิกที่ดำเนินงานมีอายุสูงขึ้นและไม่สามารถดำเนินกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
รุ่นใหม่เข้ามาดำเนินเข้ามาทดแทน การดำเนินส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
องค์กรเกษตรกร สู่ผู้นำด้านการเกษตร จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเป็น

แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
อันดับแรก เพื่อให้บุคลากรภาคการเกษตรมีประสิทธิภาพ มีความพร้อม และ
เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรที่ยังยืน ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ     3.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร 

    3.2 เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในทุกระดับเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย      4.1 เกษตรกร จำนวน 1,000 ราย ผ่านการประเมิน เป็น Smart 
Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
    4.2 เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน 500 ราย ได้รับ
การพัฒนาพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
    4.3 Smart Farmer ต้นแบบ ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
    4.4 มีบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 4 ประเภท 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 
8,763,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
6,326,300 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

พัฒนาต่อยอด Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร  และ
สร้างเครือข่าย Smart Farmer 
3,394,800 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

การบริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ 
515,900 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
6.4 กิจกรรมหลักท่ี 5 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร Sanook Smart Farmer Market 
1,000,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

7.  หน่วยงานดำเนินงาน 6.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
6.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 
6.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
9.  งบประมาณ 20,000,000 บาท 
10.  ผลผลิต (output)  10.1 เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่พัฒนาเป็น Smart 

Farmer ไม่น้อยกว่า 800 ราย 
   10.2 เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่พัฒนาเป็น Smart 
Farmer ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 350 ราย 
   10.3 มีบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 4 ประเภท 
   10.4 มีเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ อย่างน้อย 1 ระดับ 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)    11.1 สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร 
   11.2 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย Smart Farmer ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 



แบบ จ.๑-๑ 

(Project Brief รายโครงการ) 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร   
   

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ด้วยเกษตรอินทรียเ์พ่ือสร้างครัวอาหาร

ปลอดภัยได้มาตรฐาน (งบประมาณ 13,000,000 บาท) 
๒. ความสำคัญ

ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

               จากการดำเนินงานตอบสนองโครงการของภาครัฐ  ราษฎร์ เอกชน และการร่วมศึกษาสถานการณ์  
(situation phase) ในพื้นที่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒   โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนยังประสบปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร  ราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำ  ต้นทุนการผลิตสูง  เกิดหนี้สินจากการลงทุน  ดินเสื่อม  ปริมาณน้ำไมเพียงพอ  ขาดพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ที่
เหมาะสมกับสภาพบรบิทพื้นที่  ท่ีต้องทนแล้ง  ทนโรค  เนื่องจากการมีศัตรูพืชมาก  เทคโนโลยีการผลติไม่เหมาะสม  และ
ค่าแรงสูง ตลาดรองรับผลผลิตไม่แน่นอน  บางพื้นที่ทำการผลิตมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรม  จึงเกิดปัญหาการใช้ปุ๋ย สารเคมีที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน  สัตว์  ดิน กอปรกับประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ทั้งด้ านการบริโภค  
สุขลักษณะนิสัยอันสืบทอดปฏิบัติมาจากเผ่าพันธุ์วิถีชีวิตเดิม  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
สุขภาพ สัมพันธภาพที่ดีในชุมชน  ที่สำคัญคือ การดำเนินการแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีผ่านมายังขาดการบูรณา
การระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทำให้การจัดการบนฐานข้อมูลเพื่อการตดัสินใจไม่ดีพอ  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปขาดคุณภาพ 
และไม่ได้มาตรฐาน  ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรขาดความชำนาญในการทำการตลาด  เป็นต้น ผลลัพธ์เชิงประจักษ์จาก
โครงการนี้จะเกิดขึ้นในระดับชุมชน กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่วัดได้จากการดำรงชีพที่ดี  มีฐานะ  อยู่ภายใต้สังคมที่
อบอุ่นด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่ดีมีเอกลักษณ์  มีการเช่ือมโยงเครือข่ายด้วยระบบบานข้อมูลที่ทันสมัย  มีความปลอดภัย
ต่อภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม  กล่าวคือมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งนี้ด้วยการประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิดเชิง
ประจักษ์  ผลลัพธ์ทางวิชาการ  นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น และวิวัฒน์พัฒนาบ่มเพาะจนเกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์  

ดังนั้นการมุ่งเน้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชมูลค่าสูงภายใต้ระบบเกษตรอินทรยี์  เช่นการปลูกสมุนไพร
จึงเป็นพืชทางเลือกที่สำคัญเพื่อสรา้งมูลค่าให้แก่เกษตรกร ยกระดบัห่วงโซ่อุปทานพืชสมุนไพร จึงต้องทำงานเชิงบูรณาการ
ในทุกภาคส่วน กอปรกับการวเิคราะห์เทียบเกณฑ์การบรรลตุัวช้ีวัด (KPI) ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยขับเคลื่อนภายใต้
การเอื้ออำนวยการควบคมุดูแลของผู้บริหารองค์กร  สถาบัน หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ และที่สำคัญคือ
การมีส่วนร่วมประเมินผลจากภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี อันจะทำไปสู่ความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลในที่สุด 

๓. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

๑. เสริมสร้างทักษะ ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพือ่การประยุกต์ทำเกษตรปลอดภัย พร้อมปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรยี์ทีม่ีคณุภาพ ผา่นการรบัรองมาตรฐานแปลง 
๒. เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายแปลงเกษตรอินทรยี์ผสมผสานต้นแบบ (๑ไร๑่ป๒ี๐๐,๐๐๐บาท) เข้าสู่ห่วงโซ่การตลาด
เกษตรอินทรีย์  และพัฒนาเป็นศนูย์เรียนรู้ในชุมชนต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ชุมชนสุขภาพดี  
๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเปน็ศูนย์ตรวจรับรองสารสำคัญ (COA)  ที่ได้มาตรฐาน ยกระดับเป็นศนูย์จำหน่าย
สารสำคัญ การศึกษาวิจัยสารสำคญัเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาของสมุนไพรเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าสูง 
๔.เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นแหล่งผลิตวัตถดุิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Premium เกิดมั่นคง
ตั้งแต่ต้นทางการผลติบนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน 
๕. เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างความต่อเนื่องการพัฒนากลุม่วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการใหส้ามารถทำการตลาดได้



อย่างทันยุค สู่การพัฒนาท้องถิ่น สร้างจุดเด่น เป็นจดุขาย อันจะก่อให้เกิดรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดขีองเกษตรกรใน
พื้นที ่

๔. ตัวชี้วดัและค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นในชุมชน 
-จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 
-มีการตรวจรับรองสารสำคัญและสกัดสารสำคัญในพืช
สมุนไพร 

-๒ ชนิดต่อชุมชน 
-อย่างน้อย ๒๕ ราย ต่อป ี
-อย่างน้อย ๑๐ รายการ 

เชิงคุณภาพ ศักยภาพของผู้นำชุมชนในการได้รับเชิญเป็นวิทยากร  และ
การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 

-ปีละ ๒ ครั้งต่อชุมชน 
-เกิดศูนย์เรียนรูต้้นแบบ 

เชิงเวลา ระยะเวลาของการดำเนินโครงการในแต่ละโครงการย่อย ภายใน ๑ ปี  
เงิค่าใช้จ่าย -ต้นทุนการผลิตลดลง 

-รายได้รวมของชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๕ ต่อปี 
-รายได้เพิ่ม ๑๕,๐๐๐/เดือน  

๕. พ้ืนที่เป้าหมาย ๑)  พื้นที่ของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ท่ีผา่นการรบัรองมาตรฐานแปลงและกำลังขอตรวจรับรอง ในเขต
จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  และจังหวัดมุกดาหาร 
๒)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการพืชผักอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  
และจังหวัดมุกดาหาร 
 

๖. กิจกรรมหลัก 
 

กิจกรรมหลกัที่ ๑   เสริมสรา้งทักษะความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสูเ่กษตรปลอดภัย และปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 งบประมาณ      ๑,๒๙๙,๐๐๐ บาท 
     ผู้รับผิดชอบ   ผศ.วรินท์มาศ  เกษทองมา   ตำแหน่ง  อาจารย์ 
                   หน่วยงาน: คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                      นายอนุสรณ์   กุลวงศ์ ผอ.กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  
               หน่วยงาน:  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 
                        ผศ.ดร. ภูวดล   โดยดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
                   หน่วยงาน: คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ ๒  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามวิถีพอเพียงแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสานต้นแบบ(๑ไร่๑ปี๒๐๐ ,๐๐๐บาท)  
และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์สุขภาพดี 
     งบประมาณ ๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท 
     ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วุธิพงศ์   ภักดีกุล       ตำแหน่ง  อาจารย์ 
              หน่วยงาน: คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                     นายนนทกร  ชรารินทร์     ตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร 
                 หน่วยงาน: สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพการผลิต การตรวจสารสำคัญในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐาน
(COA) และการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
     งบประมาณ ๘,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
     ผู้รับผิดชอบ:  ผศ.รุจิกาญจน ์ศิริวาลย ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
        หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์
                       ผศ.ดร. กานดา ล้อแก้วมณ ี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์              



                  หน่วยงาน: คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการตลาดสร้างความต่อเนื่องการพัฒนากลุม่วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจัดจำหน่ายและเสริมสร้างรายได้ แกเ่กษตรกรในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดสนุก 
     งบประมาณ ๒๔๑,๐๐๐ บาท 
     ผู้รับผิดชอบ:  ผศ.ดร.สุภาพ  กัญญาคำ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
                  หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
     ผู้รับผิดชอบ:  ผศ.ดร. วรินท์มาศ   เกษทองมา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
                  หน่วยงาน: คณะสาธารณสุขศาสตร์    
     ผู้รับผิดชอบ:  รศ.ดร.ฉลาด  จักรพิมพ์    ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  
                  หน่วยงาน: คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

๗.หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ 
-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดสนุก 
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดสนุก 
-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดสนุก 
-สำนักงานพาณชิย์จังหวัด ในกลุม่จังหวัดสนุก 
-สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร 
 

๘.ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน 

ต่อเนื่อง  ๑  ปี   ตั้งแต่ปี  ตุลาคม ๒๕๖๔ –  กันยายน ๒๕๖๕ 

๙.งบประมาณ  งบประมาณทั้งหมด  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบสามล้านบาทถว้น) 
๑๐.ผลผลิต 
(output) 

๑) มีพื้นที่เกษตรอินทรยี์ ที่ผ่านการรองรับมาตรฐานเพื่อการปลูกสมนุไพร และพืชเศรษฐกิจมลูค่าสูง ในพื้นทีจ่ังหวัด
สกลนคร  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร มากกว่า ๓๐๐ ราย 

๒)  มีแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานต้นแบบพอเพียง (๑ไร๑่ป๒ี๐๐,๐๐๐บาท) และศูนย์เรยีนรู้ในชุมชนต้นแบบด้าน
เกษตรปลอดภัยชุมชนสุขภาพดี  จำนวน  ๓๗ แปลงนำร่อง ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด  

๓)  มีศูนย์การตรวจวิเคราะหพ์ืชวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีได้มาตรฐานสากล  เพื่อรองรับการส่งวัตถุดิบ  และผลิตภัณฑ์
แปรรูปของเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ   โดยจัดตั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

๔)  มีระบบสนับสนุนส่งเสริมการตลาดและพื้นที่ขายสินค้าเพื่อสร้างความต่อเนื่องการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ผู้ประกอบการให้สามารถทำการตลาดได้แบบมืออาชีพ  อันจะก่อให้เกิดรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

๑๑.ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

๑. ประชาชนพื้นที่โครงการสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร ตามหลักแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ช่วยยกระดับรายได้ครัวเรือน ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตรวม และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี เป็น
แบบอย่างของชุมชน ส่วนรวม 
๓. มีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพ่ือการวางแผนการส่งเสริมอาชีพ การดูแลสุขภาวะของประชาชน ในพื้นที่โครงการ  
๔.เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนในพื้นที่โครงการที่ได้คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย  จากการมีศูนย์ตรวจวิเคราะห์



รับรองมาตรฐานระดับสากล 
๕.สร้างสุขภาวะด้ านอนามัยที่ ปลอดภั ยในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่ ชุมชนพื้ นที่ โครงการในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
๑๒.กลุ่มเป้าหมาย ๑) กลุ่มเปา้หมายในการสำรวจและออกตรวจรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพื่อรองรับการปลูกสมุนไพร และพืชเศรษฐกิจ

มูลค่าสูง พร้อมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ คือแปลงเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์  ทุก
พื้นที่อำเภอ  อย่างน้อยอำเภอละ  ๑๐  แปลง ในจังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร 
๒)  กลุ่มเป้าหมายแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสารต้นแบบพอเพยีง (๑ไร๑่ปี๒๐๐,๐๐๐บาท) และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
ต้นแบบด้านเกษตรปลอดภยัชุมชนสุขภาพดี  จำนวน  ๓๗ แปลงนำร่อง ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด  
๓)  กลุ่มเป้าหมายในการอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรและการส่งเสริมการตลาด ได้แก่
เกษตรกร. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้ง ๓  จังหวัด จังหวัดละ  ๑๒๐  
ราย   

 
 

หน่วยดำเนินการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ผู้รับผิดชอบ ผศ.วรินท์มาศ  เกษทองมา ตำแหน่ง อาจารย์ (หัวหน้าโครงการ) 

สถานที่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๒๓๖๕๑๔๙ 
    ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์   ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้ประสานงานโครงการ) 
    สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๙-๕๔๔๑ 
 



 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและ
ผลผลิตภาคการเกษตร 
(งบประมาณ 132,000,000 บาท) 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล น้ำเป็นต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการ
ดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จาก 
              1.ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวางระบบบริหาร
จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน
และแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
เก็บกักน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำ 
โดยขุดลอกร่องน้ำและแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
ควบคู่กับแผนงานกำหนดพ้ืนที่รับน้ำนอง 
               2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างความมั่นคง
ด้านน้ำ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ 
               3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
(พ.ศ.2558-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคง
ของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) โดยการลด
ความสูญเสียน้ำ ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ เพ่ิมมูลค่า
น้ำในพื้นท่ีชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อรักษา
ระบบนิเวศ จัดทำระบบส่งน้ำ ควบคุมและจัดสรรน้ำให้สมดุล
และเพียงพอ และบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำด้าน
การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ให้สมดุลกับน้ำต้นทุน 
              4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้สมดุลและยั่งยืน 
                   จากสภาพปัญหาของทรัพยากรน้ำที่เกิดข้ึน
ในประเทศไทย ที่ไม่ว่าจะเกิดจากความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิม
มากขึ้น ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในด้านเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมที่รวดเร็ว และไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา 
ประกอบกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน
ปัจจุบัน จึงนำมาสู่ปัญหาทางด้านน้ำที่มีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
       ดว้ยสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนเหล่านี้ รัฐบาลจึงให้
ความสำคัญและผลักดันนโยบายต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้ำ ที่ต่างมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ 
และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของกรมชลประทาน ที่ต้องการพัฒนาพ้ืนที่
ชลประทานให้ได้ 300 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2569 เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา ที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่
กันไป ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดการจ้าง
งานชั่วคราว ประชาชนผู้ใช้แรงงานได้รับความเดือดร้อน ขาด
รายได้เนื่องจากไม่มีการจ้างแรงงาน ทำให้แรงงานเหล่านั้น
ต้องเดนิทางกลับมายังสู่ภูมิลำเนาและกลับไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชน โดยปัจจุบัน
เกษตรยังทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำน้ำฝน และน้ำ   จาก
แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นในบางปีอาจเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้ง
ช่วง หรือฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ
ของผลิตผลทางการเกษตร 
       โครงการชลประทานสกลนครในฐานะหน่วยงานหลัก
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของ
ลุ่มน้ำการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม
ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และการ
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เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและจัดการน้ำ 
จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีการเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตภาคการเกษตร เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะ
ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างอย่าง
บูรณาการในการนำไปใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
2.เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
3.เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
4.เพ่ือการอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่ 
5.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
6.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
7.เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้จากการทำเกษตรกรรมและ
ประมงให้กับชุมชน 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1.จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 3,700 ไร่ 
2.ร้อยละของพ้ืนที่ความเสียหายในเขตชลประทานจาก
อุทกภัยและภัยแล้งลดลง ร้อยละ 100 
3.จำนวนโครงการของชลประทานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 5 โครงการ 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  1.อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
2.อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 
3.อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
4.อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
5.อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
 
 

5.  กิจกรรมหลัก 1.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ    จำนวน 
3 แห่ง วงเงิน 97,000,000 บาท 
2.ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง 
วงเงิน 35,000,000 
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5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 
1.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเมือง

ใหญ ่ระยะ1 บ้านนาเมืองใหญ่ ต.อากาศอำนวย            
จ.สกลนคร 

1.2 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัว
บาน ระยะ 1 บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน           อ.
นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 
1.3 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำพุง
สามัคคี บ้านน้ำพุงสามัคคี ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

 
97,000,000 บาท 
โครงการชลประทานสกลนคร 
โครงการชลประทานสกลนคร 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ 
2.1 ก่อสร้างฝายห้วยแก่นเต่าพร้อมอาคารประกอบ             
บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
2.2 ก่อสร้างฝายห้วยทรายน้อย บ.หนองเอ่ียนดง           ต.
น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 
 
35,000,000 บาท 
โครงการชลประทานมุกดาหาร 
โครงการชลประทานมุกดาหาร 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน โครงการชลประทานสกลนคร                          โครงการ
ชลประทานมุกดาหาร 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี (ก.ย. 44-ต.ค. 45) 
8.  งบประมาณ 132,000,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) 1.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง 

2.ฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 3,700 ไร่ 
2. สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง จำนวน 5,100 ไร่ 
3. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของเกษตรกรได้
ตลอดปี 
4. สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับชุมชนพ้ืนที่
ดำเนินการจำนวน  5 อำเภอ 5 ตำบล 20 หมู่ บ้ าน      
852 ครัวเรือน 
 5.มีการจ้างแรงงานสร้างรายได้ให้ราษฎรในพ้ืนที่ จำนวน 
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355  คน 
 



 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงาน  ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร) (งบประมาณ 105,800,000 บาท) 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       
ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ประชาชนคนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สร้างพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองลดความเหลื่อมล้ำ  
ในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ สามารถบริหารจัดการชีวิต และ
บริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ส่งเสริมความเสมอภาคและเป็นธรรม กระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ในการพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของกรมการพัฒนาชุมชน คือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยชุมชน  

จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารได้
ส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี  ๒๕52 – 2563 รวมจำนวน 1,116 หมู่บ้าน 
(จังหวัดสกลนคร 588 หมู่บ้าน จังหวัดนครพนม 305 หมู่บ้าน 
จังหวัดมุกดาหาร 223 หมู่บ้าน) โดยขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบด้วยเกณฑ์การประเมิน ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด และเกณฑ์
การประเมินของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด เพ่ือส่งเสริม
ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งแบ่งตามศักยภาพการ
พัฒนาหมู่บ้านเพ่ือให้เป็นต้นแบบ ๓ ระดับ คือ ระดับ "พออยู่ พอกิน"  
ระดับ "อยู่ดี กินดี" และระดับ "มั่งมี ศรีสุข"    
 (1.2) สรุปสาระสำคัญ 

แบบ กจ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : จากสถานการณ์ในเรื่องภัย

แล้งที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาด 
ครั้งใหญ่  ส่งผลกระทบด้านความเป็นอยู่ของประชาชน และด้าน
เศรษฐกิจ ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้า
อุปโภค บริโภคจะขาดแคลน ซึ่งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกทำให้รอดพ้น
วิกฤตได้ 
            ความเร่งด่วน : เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จาก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาประยุกต์สู่ “โคก 
หนอง นา โมเดล” เป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่ง
น้ำขนาดเล็ก เพ่ืออุปโภคบริโภค และทำการเกษตรฤดูแล้ง 
2. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และบรรเทาความเดือดร้อนช่วง
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ในสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
3. เพ่ือขยายผลให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
5.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมที่ 5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 5.2 
 
กิจกรรมที่ 5.3 

  
      

- ประชุมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 
400 ครัวเรือน งบประมาณรวม 1,000,000 บาท โดยแบ่ง
ดำเนินการเป็น 4 รุ่น ได้แก่ 
   รุ่นที่ 1 จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 ครัวเรือน งบประมาณ 
250,000 บาท 
   รุ่นที่  2 จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 ครัวเรือน งบประมาณ 
250,000 บาท  
   รุ่นที่  3 จังหวัดนครพนม จำนวน 100 ครัวเรือน งบประมาณ 
250,000 บาท  
   รุ่นที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 ครัวเรือน งบประมาณ 
250,000 บาท  
- งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 400 
บ่อ ๆ ละ 102,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,800,000 บาท 
- งานติดตั้งอุปกรณ์และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 400 
บ่อ ๆ ละ 110,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000,000 บาท แยกเป็น 
      1) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 250 วัตต์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 



 ๓ 
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กิจกรรมที่ 5.4 

 
 
 

 
     งบประมาณ  
     ผู้รับผิดชอบ 
 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จำนวน 4 แผง 
      ๒ ) ติดตั้ งโซล่ าปั๊ ม  (Solar Pump) ขนาด 1  แรงม้ า พร้อม
ตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด 
- สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นและวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี จำนวน 400 ครัวเรือนๆ ละ 50,000 รวม
เป็นเงิน 20,000,000 บาท  
หมายเหตุ  - กิจกรรมที่ 5.2 และกิจกรรมที่ 5.3 ใช้แบบมาตรฐานของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ๐๐๔ (สทนช.๐๐๔)  
105,800,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 
สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/
สำนักงานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/สำนักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัด/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงานประมงจังหวัด/
สภาเกษตรกรจังหวัด 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
8.  งบประมาณ  105,800,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
๙.  ผลผลิต (output) เกษตรกร จำนวน 400 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค

บริโภค การเกษตร และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา 
โมเดล สู่ความยั่งยืน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 ครัวเรือน มีอาชีพ มีรายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 หมายเหตุ : 1. เกษตรกรเป้าหมายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 จังหวัด 400 ครัวเรือน 
                             1.1 จ.สกลนคร จำนวน 200 หมูบ่้านๆ ละ 1 ครัวเรือน จำนวน 200 แปลง 
          1.2 จ.นครพนม จำนวน 100 หมู่บ้านๆ ละ 1 ครัวเรือน จำนวน 100 แปลง 
          1.3 จ.มุกดาหาร จำนวน 100 หมู่บ้านๆ ละ 1 ครัวเรือน จำนวน 100 แปลง 
          2. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 105,800,000 บาท แบง่เป็น 
          2.1 จ.สกลนคร   งบประมาณ 52,900,000 บาท 
          2.2 จ.นครพนม  งบประมาณ  26,450,000 บาท 
          2.3 จ.มุกดาหาร  งบประมาณ 26,450,000 บาท 
        
 



 
 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 

วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑) 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุข
สบาย) 
 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างขีดสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนพัฒนาภาค และ
แผนงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 
ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน         
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม 
   แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวและบริการแก่
ผู้ประกอบการและบุคากรด้านการท่องเที่ยว 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และบริการ
แก่ผู้ประกอบการและบุคากรด้านการท่องเที่ยว         

4. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการ 
และเหตุผล 

        รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสความมหัศจรรย์ในเมืองไทย โดยมุ่งเน้นไห้
เกิดการท่องเที่ยวตลอด  ทั้งปี สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้แก่
ประชาชนทุก กลุ่มอย่างทั่วถึง รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
หน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวในลักษณะ Quick 
Win ระยะเร่งด่วนมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำจุดเด่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ใน กลุ่มจังหวัดสนุกและประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความหลากหลาย
ของประเพณี เชื้อชาติ วัฒนธรรม ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวและการบริการรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเป้าหมายการพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
ซึ่งหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สำคัญคือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดย
จังหวัดกลุ่มสนุกอยู่ ในพ้ืนที่ เป้าหมายการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง –สุขภาพ   
   สาระสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศทั้งด้าน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติของพ้ืนที่  เวลา 
กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือการสร้างรายได้และกระจาย
รายได้สู่ชุมชนและการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การ
เติบโตในอนาคตบนพ้ืนฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ ทั้ งนี้  เพ่ือให้
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
สามารถใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ ที่
คาดหมายได้อย่างแท้จริง โดยยังคงเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มุ่งให้
นักท่องเที่ยวใช้เวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นผ่านมาตรการต่าง ๆ 
พร้อมทั้งอาศัยแรงเสริมจากผลสำรวจของต่างประเทศที่จัดอันดับให้ไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถใช้เวลาท่องเที่ยวระยะยาวแต่คุ้มค่ามากท่ีสุด   
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเป้าหมายการพัฒนา 
“ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง ๓ ประเทศ 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” หนึ่งในประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญ
อย่างยิ่ ง คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ  
วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้ความสำคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้ได้มาตรฐานและให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่
บุคคลด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว โดยมีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์มีเทือกเขาภูพาน กลุ่มจังหวัด
สนุกเป็นพ้ืนที่โดดเด่นด้าน 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มี
กิจกรรมงานประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าขาดการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ของกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และขาดโครงสร้างและ
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มจังหวัดสนุก จึงได้ให้
ความสำคัญด้านการยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ  โดดเด่น
น่าสนใจ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนภารกิจไปสู่จุดหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี  ของกลุ่มสนุก ภายใต้แนวคิด 
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‘เที่ยวสนุก สุขทั้งปี’ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 
(ไม่ใช่มาเฉพาะช่วงเทศกาลงานประเพณีออกพรรษา) พร้อมทั้งจัดทำปฏิทิน
การท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  
     ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตริมฝั่ง
แม่น้ำโขง ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องพญานาค ซึ่ง
ถ่ายทอดกันมายาวนาน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้เกิดเรื่องราว ความ
เชื่อ และศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ที่หลากหลายตามมา มีการก่อสร้าง
พญ านาค  หลายรูป แบ บ  ในสถานที่ ต่ างๆของกลุ่ ม จั งห วัดภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ นอกเหนือจากเรื่องราวความเชื่อเรื่อง
พญานาคในแถบลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว ในพ้ืนที่ยังมีแหล่งโบราณคดี แหล่ง
โบราณสถาน แหล่งอารยธรรม ที่สำคัญหลายแห่ง  ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง  
      หากนำเรื่ อ งราวความ เชื่ อ เรื่ อ งพญ านาค และหลั กฐานทาง
ประวัติศาสตร์เหล่านี้ มาพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และพัฒนาต่อ
ยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะ
สามารถดึงดูดความสนใจบุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มากขึ้น โดยอาศัยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม หากมีการพัฒนาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  เช่น สถานที่ 
แหล่งโบราณคดี ข้อมูลเชิงลึกของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูล การบริหาร
จัดการ และสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงจับต้องได้
ง่าย จะเป็นจุดขายสำคัญยิ่ง ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน ในชุมชนอย่างยั่งยืน 
     กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ตลาด และประชาสัมพันธ์ เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาว
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิม
มากข้ึน กระจายรายได้สู่ชุมชนให้มีความอยู่ดีกินด ี

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดี 
แหล่งโบราณสถาน แหล่งอารยธรรม ที่สำคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  

2. เพ่ือศึกษาข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่
สำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

3.  เพ่ือส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีริมฝั่งลุ่มแม่น้ำโขงและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ    

4. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ๒ ในภาพรวม โดยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการผลิตและการจ้างงานผ่านกิจกรรมในทุกพ้ืนที่ 
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5. เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสามธรรม 

ทำให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยว ที่หลากหลาย สำหรับนักท่องเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อความศรัทธา พญานาคในลุ่มแม่น้ำโขง  

6. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชน 

7. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีกลุ่มจังหวัดสนุก 
8. เพ่ือเป็นการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาให้

ยกระดับการท่ องเที่ ยว เป็ น งานประจำถิ่ นที่ ส ามารถดึ งดู ด
นักท่องเที่ยว 

9. เพ่ื อ เป็ นการสร้างกิจกรรมที่ หลากหลาย เป็ นทางเลื อกให้
นักท่องเที่ยว 

10. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
สนุก 

11. เพ่ือยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่ม
จังหวัด 

12. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ 

 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 5 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 5 
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1,500 คน 

7. พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันนอกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร) 

8. 8. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  
9. 8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย) 

“เส้นทางรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศรัทธาพญานาค”  
งบประมาณ 77,646,600 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หม่ืนหกพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมย่อยที่ 1  ก่อสร้างถนนสายวังพญานาคเผือกสู่ถนนสายเรียบหนอง
หารหลวง ( ตอน บ.ดอนเชียงบาน - ถ.เฉลิมพระเกียรติ ) 
หน่วยดำเนินการ  
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสามธรรม ระยะท่ี 1 อำเภอดอน
ตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
งบประมาณ  20,000,000  บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเวินไชยมงคล ระยะที่ 1 อำเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร 
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หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
งบประมาณ  20,000,000  บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 4 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำนานพญานาค
วิถีลุ่มแม่น้ำโขง และแหล่งเรียนรู้โบราณคดี โบราณสถาน         สู่เส้นทาง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
หน่วยดำเนินการ  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
งบประมาณ 5,193,000  บาท 
กิจกรรมย่อยที ่5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระตามรอยพญานาค
จังหวัดสกลนคร เชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
หน่วยดำเนินการ  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ 2,453,600บาท 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 เส้นทางศรัทธาธรรมะ (พระธาตุ วัด ศาสนสถานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด) 
งบประมาณ 44,000,000 บาท (สี่สิบสีล่้านบาทถ้วน) 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นลาดยางถนนอารยะธรรม 2 
เผ่า ไทโซ่สกลนคร – ไทญ้อนครพนม 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษากลุ่มจังหวัดสนุก 

1. กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง (สกลนคร) 
2. กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี ไหลเรือไฟโบราณ (นครพนม)   
3.  กิจกรรมประเพณีออกพรรษา “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” 

(มุกดาหาร) 
งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
หน่วยดำเนินการ  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมงานประเพณีคริสต์มาสและงานเทศกาลงานปี
ใหม่กลุ่มสนุก 

1. ส่งเสริมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสกลุ่มจังหวัดสนุก “แห่ดาว
คริสต์มาสจังหวัดสกลนคร”                                                                                          

2. เทศกาลขึ้นปีใหม่ (Nakhonphanom Winter Festival) จงัหวัด
นครพนม และงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส  

3. ท่องเที่ยวสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน(วัดสอง
คอน) เทศกาลคริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน MAGICAL OF 
SONGKHON                             
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งบประมาณ 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
หน่วยดำเนินการ  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 
สนง.การท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 
กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีสงกรานต์กลุ่มจังหวัด
สนุก “สงกรานต์สนุก สุขสบาย”  

1. ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ "ถนนข้าวเปียก" จังหวัดมุกดาหาร 
2. ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ "ถนนข้าวปุ้น" จังหวัดนครพนม 
3. ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ "ถนนข้าวฮาง จังหวัดสกลนคร 

งบประมาณ 6,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
หน่วยดำเนินการ  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

เส้นทางการท่องเที่ยวบุคคลสำคัญกลุ่มจังหวัดสนุก 
งบประมาณ 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ  

1. กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ (ปั่น
จักรยาน) 

2. กิจกรรมวิ่งเทรลตามรอยบุคคลสำคัญ (ลุงโฮ ท่านหนูฮัก พระ
อาจารย์มั่นภูริทัตโต) 

3. กิจกรรม ปั่นจักรยานสักการะผู้นำและชมวิถีชุมชนทำกิจกรรม 
CSR เมืองของแต่ละผู้นำ 

งบประมาณ 6,500,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
จงัหวัดสนุกตามรอยบุคคลสำคัญ  

1. จัดทำคู่มือท่องเที่ยวส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยบุคคลสำคัญ 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญกลุ่มจังหวัดสนุก 
3. งานรำลึกความสัมพันธ์ไทย -เวียดนาม และวันคล้ายวันเกิด

ประธานโฮจิมินห์ 
งบประมาณ 7,500,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 
 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "ภูผาสู่มหานที" (ภูพานถึงลุ่มน้ำโขง)  
งบประมาณ 98,090,000 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหม่ืนบาท
ถ้วน) 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างจุดพักรถ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของดีกลุ่มจังหวัด
สนุก  
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโขดหินภูเขาไฟตำนาน
เส้นทางพญานาค  
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 
กิจกรรมย่อยที่  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม  

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว บริเวณลานเอกนกประสงค์ ทต.ร่มเกล้า ต.
ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร  งบประมาณ 8,000,000 
บาท 

2.  2 ก่อสร้างหอชมวิว บริเวณลานเอกนกประสงค์ ทต.ร่มเกล้า  ต.
ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร งบประมาณ 5,000,000 
บาท 

3. ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติ จุดเช็คอิน เส้ นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว บริเวณภูยางเดี่ยว บ้านร่มเกล้า ผัง 2 ต.ร่มเกล้า อ.นิคม
คำสร้อย  จ.มุกดาหาร งบประมาณ 1,000,000 บาท 

4. 4 ปรับภูมิทัศน์และก่อสร้างจุดเช็คอินเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 
จำนวน  3  จุ ด  ต .ร่ม เกล้ า  อ .นิ คมคำสร้อย  จ .มุ กดาห าร  
1,000,000 บาท 

งบประมาณ 15,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 
กิจกรรมย่อยที่ 4 จุดพักและอาคารบริการนักท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน 
บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าค้อ อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 แห่ง   
งบประมาณ 26,000,000 บาท  
หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 
กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างทางจักรยาน ถนนเลียบแม่น้ำโขงบ้านนาทาม 
หมู่ที่ 6 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 



หัวข้อ รายละเอียด 
400 เมตร  จำนวน 1 สายทาง   
งบประมาณ 14,545,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 
กิจกรรมย่อยที่ 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนพันท่า หมู่ที่ 4 ตำบล
แสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 900 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง  
งบประมาณ 2,196,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 
กิจกรรมย่อยที่ 7 ปรับปรุงระบบตลาดชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามวิถีใหม่ (New Normal) ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา อ.หว้าน
ใหญ่  จ.มุกดาหาร งบประมาณ  
3,549,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
ที่ทำการปกครองหว้านใหญ่ 
กิจกรรมย่อยที่ 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขสำราญทางน้ำหนองหาร  

1. จัดซื้อเรือที่ได้มาตรฐานขนาดบรรทุก 50 - 100 คน ให้บริการ
นักท่องเที่ยว งบประมาณ 2,000,000 บาท 

2. สนับสนุนการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถึชีวิตชุมชนรอบหนองหาร 
รวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 2,000,000 บาท 

งบประมาณ 4,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาสกลนคร 
กิจกรรมย่อยที่ 9 ปรับปรุงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร ถนนสาย 
มห. 3003 แยกทล.212 - บ้านนาโปใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
งบประมาณ 21,800,000 บาท 
หนว่ยดำเนินการ  
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
งบประมาณ 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มสนุกรูปแบบใหม่ 
บนสื่ อออนไลน์  (True View In-Display Ads, True View In-Stream 
Ad) 
งบประมาณ 1,500,000 บาท  
หน่วยดำเนินการ  
สทกจ.นครพนม 



หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ไลฟ์สไตล์
ของคน ‘ยุคใหม่’  By YouTuber     
งบประมาณ  700,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สทกจ.นครพนม 
กิจกรรมย่อยที่ 3 เปิดตลาดท่องเที่ยวตามเส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณาการ
ของกลุ่มจังหวัดสนุก 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมความหลากหลายการท่องเที่ยวและกีฬาในกลุ่มจังหวัดสนุก 
งบประมาณ 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
กิจกรรมย่อยที่ 1 มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่างานศิลป์ถิ่นสนุก 9 ชนเผ่า 2 
เชื้อชาติในกลุ่มจังหวัด                                          
งบประมาณ  2,500,000 บาท                                                                              
หน่วยดำเนินการ  
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ปั่นจักรยานเชื่อมโยง 3 ธรรม 3 จังหวัด (สกลนคร-
นครพนม-มุกดาหาร)                                                                        
งบประมาณ 2,500,000 บาท                                                                        
หน่วยดำเนินการ  
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 

กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Viet 
Town (ตลาดห้าแยกชุมชนเวียดนาม)                                 
งบประมาณ 1,500,000 บาท                                        
หน่วยดำเนินการ  
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร                                                    

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 
5) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 
6) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร 
7) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 
8) แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
9) แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 
10) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 



หัวข้อ รายละเอียด 
11) ที่ทำการปกครองนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 
12) ที่ทำการปกครองหว้านใหญ่ มุกดาหาร 
13) ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก 
14) มหาวิทยาลัยนครพนม 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 243,136,600 บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนหกพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (Output) ๑)  มีเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
๒ เพ่ิมขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ   
๒) แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดี และโบราณสถาน ได้รับการปรับปรุง เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
3) เกิดการต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีใน
ชุมชน มาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
4) ชุมชนมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
5) สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ในการให้บริการกับ
นักท่องเที่ยว 
6) ทัศนียภาพที่สะอาดสวยงาม และภูมิทัศน์ที่สร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 
 

1) มีการสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญ 
2) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญ ได้รับการสืบค้นและถูก
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ    
 3) เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม โดยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการผลิตและการจ้างงานผ่านกิจกรรมในทุกพ้ืนที่ 
 4) เกิดการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
เป็นที่รู้จักมากข้ึน และสร้างรายได้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
 5) ประชาชนมีจิตสำนึก รักหวงแหน แผ่นดินบ้านเกิด และถ่ายทอด
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
6) นักท่องเที่ยวจะมีความความสะดวกในการเข้าแหล่งท่องเที่ยว  
๗) ทัศนียภาพที่สะอาดสวยงามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม 
8) จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 5 
9) จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 5 
10) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



หัวข้อ รายละเอียด 
5.  12. ผลผลิต (Output) ๑)  มีเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

๒ เพ่ิมขึน้ และมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ   
๒) แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดี และโบราณสถาน ได้รับการปรับปรุง เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มากกว่า 80 
% 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
5) เกิดการต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีใน
ชุมชน มาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
6) ชุมชนมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
7) สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ในการให้บริการกับ
นักท่องเที่ยว 
8) ทัศนียภาพที่สะอาดสวยงาม และภูมิทัศน์ที่สร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม 
9) ป้ายแนะนำจุดท่องเที่ยวในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติและป้าย
แนะนำการเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นตามเส้นทางรอยอารยธรรมลุ่ม
น้ำโขง และศรัทธาพญานาค 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

 

1) มีการสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของจังหวัดมุกดาหาร 
2) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับ
การสืบค้น และถูกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ    
 3) เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในภาพรวม โดยส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการผลิตและการจ้างงานผ่านกิจกรรมในทุกพ้ืนที่ 
 4) เกิดการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
เป็นที่รู้จักมากข้ึน และสร้างรายได้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
 5) ประชาชนมีจิตสำนึก รักหวงแหน แผ่นดินบ้านเกิด และถ่ายทอด
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
6) นักท่องเที่ยวจะมีความความสะดวกในการเข้าชม มีระบบไฟฟ้า/แสง
สว่างที่สมบูรณ์ 
๗) ทัศนียภาพที่สะอาดสวยงามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม 

 
  



 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
แผนงาน การพัฒนาและยกระดับเส้นทางสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวกลุ่มสนุก 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ยกระดับและพัฒนาสามเหลีย่มการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเช่ือมโยงประเทศเพื่อน

บ้าน 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

          รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติไดส้ัมผสัความมหัศจรรย์ในเมืองไทย  โดยมุ่งนั้นให้เกิดการท่องเที่ยวตลอด
ทั้งปี  สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้แก่ประชาชนทุกกลุม่อย่างทั่วถึงรวมทั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีความสำคญัในการขับเคลื่อน
นโยบายสร้างรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว  จึงจำเป็นต้องกระตุ้นรายได้
จากการท่องเที่ยวในลักษณะ Quick Win ระยะเร่งด่วนมาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยนำจุดเด่นของกลุ่มชาติพันธ์ในกลุ่มจังหวัดสนุกและประเทศเพื่อนบ้านท่ีมี
ความหลากหลายของประเพณีเช้ือชาติ  วัฒนธรรม  ท่ีโดดเด่นแตกตา่งกันไป  
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและการบริการรปูแบบกิจกรรมการท่องเทีย่วใหม่ ๆ  
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12  กำหนดยุทธศาสตร์  ที่  
9 การพัฒนาภาคเหนือและพื้นที่เศรษฐกิจ  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมาย
การพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง  ซึ่งหน่ึงในแนว
ทางการพัฒนาท่ีสำคัญคือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  โดยจังหวัดกลุ่มสนุกอยู่ใน
พื้นที่เป้าหมายการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชี
วิลุ่มน้ำโขง – สุขภาพ 
          สาระสำคญัของการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2560 – 2564) ได้ให้ความสำคญักับการวางรากฐานและแก้ไขปญัหาที่เป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศท้ังด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  
บุคลากรการท่องเที่ยว  และโครงสร้างพื้นฐาน  รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการ
พัฒนา  ท้ังในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการ
สร้างรายได้และกระจายรายไดสู้่ชุมชนและการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสู่การเตบิโตในอนาคตบนพ้ืนฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
สมัยใหม่  ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน และระหวา่งประเทศ  ทั้งนี้  เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถใช้เป็นแผนแมบ่ทในการท่องเที่ยว
ไทยสู่วสิัยทัศน์ ที่คาดหมายได้อย่างแท้จริง  โดยยังคงเน้นการท่องเทีย่วเชิงคุณภาพที่
มุ่งให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยนานข้ึนผ่านมาตรการต่าง ๆ พร้อม
ทั้งอาศัยแรงเสรมิจากผลสำรวจของต่างประเทศท่ีจัดลำดับใหไ้ทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี
สามารถใช้เวลาท่องเที่ยวระยะยาวแต่คุ้มค่ามากท่ีสุด 
          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มเีป้าหมายการพัฒนา 
“ส่งเสรมิการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ท่องเที่ยว 3 ธรรม เช่ือมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจสู่อาเซยีน”  หนึ่งในประเด็นการพัฒนาท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ง  คือ  การ
พัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  เช่ือมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน โดยให้ความสำคญักับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานและใหค้วามรูด้้านการท่องเที่ยว

แบบ กจ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 



 ๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 
และบริการแก่บุคลากรด้านการทอ่งเที่ยว  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มกุดาหาร) เป็นกลุ่มจังหวัดทีม่ีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว  โดยมีจุดเด่นทางด้านภมูิศาสตร์มเีทือกเขภูพาน  กลุ่มจังหวัดสนุกเป็นพ้ืนท่ี
โดดเด่นด้าน 3 ธรรม  คือ  ธรรมะ ธรรมชาติ  และวัฒนธรรม  มีกจิกรรมงานประเพณี  
ที่เป็นเอกลักษณ์  แต่อยา่งไรกต็ามยังพบว่าขาดการส่งเสริมให้เกดิการสร้างสรรค์ของ
กิจกรรมใหม้ีความน่าสนใจ  และขาดการประชาสมัพันธ์ที่ตรงกับกลุม่เป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง  และขาดโครงสร้างและสิง่อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  จึงส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มจังหวัด
สนุก  จึงได้ให้ความสำคญัด้านการยกระดับกิจกรรมการท่งเที่ยวให้มีความ  โดดเด่น
น่าสนใจ และการประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้มีการขับเคลื่อน
ภารกิจไปสู่จดุหมาย  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสรมิกิจกรรม
การท่องเที่ยวประจำปี  ของกลุ่มสนุก  ภายใต้แนวคิดเที่ยวสนุก  สุขทั้งปี  เพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  (ไม่ใช่มาเฉพาะช่วงเทศกาลงานประเพณี
ออกพรรษา)  พร้อมท้ังจัดทำปฏิทนิการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ต่อไป 
          กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้จดัทำโครงการดังกล่าว  เพื่อพัฒนาการตลาดกจิกรรมและ
ประชาสมัพันธ์โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด  สู่ความยั่งยืน  เป็นท่ีรจูักแก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยชาวต่างประเทศมาก
ยิ่งข้ึนตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น กระจายรายไดสู้่ชุมชนให้
มีความอยู่ดีกินดี  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีกลุ่มจังหวัดสนุก 
2. เพื่อเป็นการบรูณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาให้ยกระดับการท่องเที่ยว
เป็นเฃงานประจำถิ่นท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
3. เพื่อเป็นการสรา้งกิจกรรมที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุม่จังหวัดสนุก 
5. เพื่อยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มจังหวัดสนุก 
6. เพื่อยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มจังหวัดสนุก  
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข  2287   ตอนควบคุม  0100  ตอน  ดงหลวง – สานแว้ 
ปริมาณงาน  1  แห่ง 
 

5.  กิจกรรมหลัก โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสทิธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  2287  
ตอนควบคุม  0100 ตอน ดงหลวง – สานแว้  ปริมาณงาน  1  แห่ง30,000,000  
บาท 
นายปฏิเวชวุฒิศักย์   สุขข ี  
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร  
แขวงทางหลวงมุกดาหาร   กรมทางหลวง 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร 
7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1  ต.ค. 2564 – 30 พ.ย. 2565 
8.  งบประมาณ  30,000,000  บาท 

 
 



 ๓ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output) 1.  กิจกรรมงานประเพณีกลุ่มจังหวัดสนุก 

2.  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬากลุ่มสนุก 
3.  สร้างการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า  100,000  คน/ปี 
4.  เกิดพันธมิตรในการทำตลาดไม่น้อยกว่า 50  ราย  เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3 งาน 
5.  ไดโ้ครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการท่องเที่ยว 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.  จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดัสนุก เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 5 
2.  จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 5 
3.  การมสี่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 หมายเหตุ : (ถ้ามี) 
 



 
 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 

วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพฒันาการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุก 
2.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล    รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติได้สัมผัสความมหัศจรรย์ในเมืองไทย โดยมุ่งเน้นไห้เกิดการ
ท่องเที่ยวตลอด  ทั้งปี สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้แก่ประชาชนทุก 
กลุ่มอย่างทั่วถึง รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักที่
มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จึง
จำเป็นต้องกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวในลักษณะ Quick Win ระยะ
เร่งด่วนมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำจุดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ใน 
กลุ่มจังหวัดสนุกและประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีความหลากหลายของประเพณี เช้ือ
ชาติ วัฒนธรรม ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและการ
บริการรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 กำหนดยุทธศาสตร์ ท่ี 9 
การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
เป้าหมายการพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ซึ่ง
หนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สำคัญคือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยจังหวัด
กลุ่มสนุกอยู่ ในพื้นที่ เป้าหมายการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง –สุขภาพ   
   สาระสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2560-2564) ได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศทั้งด้านคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความ
สมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่ม
นักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนและการเตรียม
ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของ
การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความสำคัญ
กับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชน และ
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สามารถใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยว

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



ไทยสู่วิสัยทัศน์ ที่คาดหมายได้อย่างแท้จริง โดยยังคงเน้นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นผ่าน
มาตรการต่าง ๆ พร้อมทั้งอาศัยแรงเสริมจากผลสำรวจของต่างประเทศที่จัด
อันดับให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถใช้เวลาท่องเที่ยวระยะยาวแต่คุ้มค่า
มากที่สุด   
 
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเป้าหมายการพัฒนา 
“ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เช่ือมโยง ๓ ประเทศ 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” หนึ่งในประเด็นการพัฒนาท่ีมีความสำคัญอย่าง
ยิ่ง คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐานและให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่บุคคลด้านการ
ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร)  เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว โดยมี
จุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์มีเทือกเขาภูพาน กลุ่มจังหวัดสนุกเป็นพื้นที่โดดเด่น
ด้าน 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มีกิจกรรมงานประเพณี ท่ี
เป็นเอกลักษณ์ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าขาดการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
ของกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และขาดการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และขาดโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มจังหวัดสนุก จึงได้ให้ความสำคัญด้านการยกระดับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ  โดดเด่นน่าสนใจ และการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่จุดหมาย                     
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ประจำปี   ของกลุ่มสนุก ภายใต้แนวคิด ‘เที่ยวสนุก สุขทั้ งปี ’ เพื่ อให้
นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี (ไม่ใช่มาเฉพาะช่วงเทศกาลงาน
ประเพณีออกพรรษา) พร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง ต่อไป 
   กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลาด 
และประชาสัมพันธ์ เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กระจาย
รายได้สู่ชุมชนให้มีความอยู่ดีกินดี 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีกลุ่มจังหวัดสนุก 
2) เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาให้ยกระดับการ
ท่องเที่ยวเป็นงานประจำถิ่นท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
3) เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว 
4) เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุม่จังหวัดสนุก 
5) เพื่อยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มจังหวัด 



6) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้อย่างน้อยร้อยละ 5 

2) จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิม่ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) จังหวัด
อื่นๆ ภายในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน  
 

5.  กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลกัที่ 1 ส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุก (เท่ียว
สนุก สขุสบาย) “เส้นทางรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศรัทธาพญานาค” 
งบประมาณ 11,404,600 บาท 

 กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางอารยธรรมลุม่น้ำโขงและศรัทธาพญานาคกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ  11,404,600  บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสรา้งป้ายแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยว (๖๒๕,๐๐๐ บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคารจำหนา่ยผลิตภัณฑ์และโรง
อาหาร (๔,๑๙๑,๙๐๐ บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสรา้งโรงเก็บจักรยานและอาคารให้บริการ 
(๙๙๘,๐๐๐ บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสรา้งหอชมวิว (๑,๓๙๘,๐๐๐ บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสรา้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลท์ (๓,๓๓๖,๕๙๗ 
บาท) 
กิจกรรมย่อยที่ 6 ก่อสรา้งปรับปรงุระบบไฟฟ้าแรงตำ่ภายในอุทยานหนองหาร
เฉลิมพระเกียรติ  (๘๕๕,๑๑๔ บาท) 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมหลกัที่ 2 เส้นทางศรัทธาธรรมะ (พระธาตุ วัด ศาสนสถานเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด) งบประมาณ 41,000,000 บาท 
 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานทางทางเข้าเจดีย์ 4 ตำบล วัดอภัยดำรง
ธรรม 
งบประมาณ 25,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
 

 กจิกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสรมิและยกระดับงานประเพณีสงกรานต์กลุม่จังหวัด
สนุก “สงกรานตส์นุก สุขสบาย” 
กิจกรรม Sand Art Expo Nakhonphanom 
งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 หน่วยดำเนินการ  สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครพนม 
 

 กิจกรรมย่อยท่ี 3 พัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตคู่วิถีธรรม



ตามเส้นทางพุทธธรรมของกลุ่มจังหวัดสนุก  
งบประมาณ 11,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยนครพนม  
กิจกรรมที่ 1 รวมรวมองค์ความรู้ ตำนาน วัฒนธรรมทางศาสนา และบุคคล
สำคัญทางศาสนาท่ีสำคัญอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมจดัทำสารานุกรม 
และสารคดีเส้นทางแห่งศรัทธา งบประมาณ 1,500,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑค์วามเชื่อความศรัทธา
ตามเส้นทางพุทธธรรมของกลุ่มจังหวัดสนุก งบประมาณ 1,500,000 บาท  
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาวิชาการจากนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน  ตำนาน ความ
เชื่อ ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมของวัดเกจิดังในกลุม่จังหวัดสนกุ 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมตามจารึกประวัติศาสตร์ตามรอยปฏิบัติธรรมจากวัด
เกจิอาจารยด์ังของจังหวัดสนุก งบประมาณ 1,500,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 การสรา้งการรับรู้และการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยววิถีชีวิต
คู่วิถีธรรมตามเส้นทางพุทธธรรมของกลุ่มจังหวัดสนุก งบประมาร 2,500,000 
บาท 
กิจกรรมย่อยท่ี 6 สร้างเครือข่ายมคัคุเทศก์ประจำวัด เพื่อให้ความรูแ้ก่
นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยว ท่ีมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาและทำบุญ
ไหว้พระปฏิบัติธรรม  งบประมาณ 3,000,000 บาท 
 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมหลกัเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "ภูผาสู่มหานที" (ภพูานถึงลุ่ม
น้ำโขง) งบประมาณ 125,209,000 บาท 
 

 กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างและปรบัปรุงถนนเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ภูพานหนองหาร สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา (สวนแม่ - สวนลูก 
ตอนท่ี 2 ) 
งบประมาณ 34,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
ณ วัดภูพานอุดมธรรม หมู่ที่ 12 บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  
งบประมาณ 53,959,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก 

 กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติและถนนนิคมคำสรอ้ยพร้อม
ก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้าห้วยขี้เหล็ก ระยะที่ 1 อำเภอนิคมคำสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร  
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ  สำนักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
รายละเอียดกิจกรรมโดยประมาณ 



     กิจกรรมงานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณ 2 ข้างทาง ให้สวยงาม เพือ่เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง
ประมาณ 2 กม. 
    กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้าห้วยข้ีเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสะพาน 

 กิจกรรมย่อยที่ 4 เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ ทางจักรยาน บ้านนาโดน หมู่ที่ 4 ตำบล
ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 58 เมตร จำนวน 
1 แห่ง  
งบประมาณ 7,250,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมหลกัที่ 4  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุก งบประมาณ 2,500,000 บาท 

 กิจกรรมเปดิตลาดท่องเที่ยวตามเส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณาการของกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
เปิดตลาดจดัทำสื่อโฆษณา หรรษาพาปฏิบัติธรรมให้กับกลุม่นักท่องเที่ยว 
องค์กรต่างๆ ให้เป็นท่ีรู้จักวงกว้างมาดขึ้น  
งบประมาณ 2,500,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
    
 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน 1) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม 
3) แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
4) มหาวิทยาลัยนครพนม 
5) ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก 
6) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
7) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
8.  งบประมาณ 180,113,600 บาท (หนึงร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาท

ถ้วน) 
๙.  ผลผลิต (Output) 1) กิจกรรมงานประเพณีกลุ่มจังหวัดสนุก  

2) กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวและการกีฬากลุ่มสนุก  
3) สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
4) แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดได้รบัการพัฒนา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1) จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 5 
2) จำนวนรายไดจ้ากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 5 
3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

 



 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เสรมิสร้างการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดสนุก 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมติิ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ คือ 1) ต่อยอดอดตี 2) ปรับ
ปัจจุบัน และ 3) สร้างคณุค่าใหม่ในอนาคต โดยการพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการใหส้ามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคณุภาพชีวติและมีรายได้
ที่ดีขึ้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการ ด้วยการพัฒนายกระดับคุณภาพของกำลังคน และการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลีย่นแปลงความต้องการของ 
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐาน สากลของสินค้าและบริการทีสู่งขึ้น 
      คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย และสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอ โดยเชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทย
อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็น
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก  
สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง กลุ่มจังหวัดสนุกมีผลติภณัฑ์
เด่นท่ีเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของแต่ละจังหวัด คือ 
“ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ” จากผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย 
ปี พ.ศ. 2562 ผลติภณัฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับ 4 - 5 ดาว ที่มี
ศักยภาพ สามารถพัฒนายกระดับให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดสนุก มีทั้งสิ้น 360 ผลิตภณัฑ์ 
ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จำนวน 224 ผลติภณัฑ์ จังหวัดนครพนม จำนวน 
88 ผลิตภณัฑ์ และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 48 ผลิตภณัฑ์ โดยผลติภัณฑ์
ดังกล่าว ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑต์น้ทาง และมีการแปรรูปโดยกลุ่มผูผ้ลิตชุมชนท่ี
ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ และยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาตเิพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุก
กลุ่ม ทุกวัย  ซึ่งจะส่งผลต่อการสรา้งภาพลักษณผ์ลติภณัฑผ์้าทอย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มจังหวัดสนุก ให้สามารถแข่งขนัทางการตลาดได้ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  
     กลุ่มจังหวัดสนุก  มีสินค้าเด่นและสินค้าที่มีมาตรฐาน  ได้แก่  สนิค้า GI  
สินค้า OTOP  หมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV : Creative Industry 
Village)  และสินค้าอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ 

     ปีงบประมาณ 2563  กลุ่มจงัหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 
และจังหวัดมุกดาหาร)  มีสินค้าไดร้ับมาตรฐาน GI จำนวน 8 ชนิดสนิค้า  ได้แก ่

แบบ กจ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 



 ๒ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1) จังหวัดสกลนคร 5 ชนิด ได้แก ่โคขุน  ข้าวฮาง  หมากเม่า น้ำหมากเม่า  และ
ผ้าครามธรรมชาต ิ
2) จังหวัดนครพนม 2 ชนิด ได้แก ่สัปปะรดท่าอุเทน  ลิ้นจี่นครพนม 
3) จังหวัดมุกดาหาร 1 ชนิด ได้แก่  ผ้าหมักโคลนหนองสูง 
   ปีงบประมาณ 2562  สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) มีรายได้จาก
การจำหน่ายสินค้าของกลุม่จังหวัดสนุก  ยอดรวมทั้งสิ้น 5,766 ลา้นบาท 
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวดัมุกดาหาร กำหนดจดักิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับสินค้าของหมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village) กลุ่มจังหวัดสนุก
ขึ้น เพื่อส่งเสรมิการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการใช้ทั้งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมสมัยใหม่ การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์         
มาเช่ือมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและภมูิปัญญา พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ของจังหวัด ซึ่งจะช่วยยกระดับใหว้ิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (CIV : Creative Industry Village)    สามารถไต่ระดับขึ้นไปสู่ SMEs 
ที่สามารถพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ด้วยนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรคม์ีการเพิ่มผลติ
ภาพ การพัฒนามาตรฐานตา่งๆ การรวมกลุ่มหรือคลสัเตอร์ ทั้งยังจะช่วยให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
      การส่งเสริมและยกระดบัสินค้ากลุ่มจังหวัดสนุกสู่ตลาดสากลได้นั้น เกิดจาก
ความร่วมมือของหลายภาคส่วน  อาทิ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ในการพัฒนาและขบัเคลื่อนให้
สินค้าในกลุ่มจังหวัดสนุกไดร้ับการส่งเสริมและยกระดับสู่มาตรฐานสากล รวมถึง
การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกดิมลูค่าทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึน้ให้แก่กลุ่มจังหวัดสนุก และประเทศต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างนักออกแบบ/นักตัดเย็บมืออาชีพ (Smart Designer)  
2. เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน GI และแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาตสิู่ตลาดสากล ใหส้ามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. เพื่อสร้างศูนย์บริการ นักขาย Online ของกลุ่มจังหวัดสนุก  เปน็ศูนย์บริการที่
เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกท่ีมีความต้องการเผยแพรเ่ข้ามาใช้บริการได้ เช่น นัก
ธุรกิจท้องถิ่น กลุ่มนักศึกษามหาวทิยาลัย  เป็นต้น 
4. เพื่อพัฒนาและยกระดับสินคา้ของหมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village) 
กลุ่มจังหวัดสนุก 
5. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับผู้คา้  ผู้ประกอบการทุกระดับในกลุ่มจังหวัดสนุก และเพิ่ม
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเช่ือมโยงเครือข่ายทางการค้ามากขึ้น 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
       กิจกรรมย่อย 1.1 
       กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

     งบประมาณ    
 ผู้รับผิดชอบ  

ส่งเสริมและยกระดับสินค้ากลุ่มจังหวัดสนุกสู่สากล 
สร้างนักออกแบบ/นักตดัเย็บมืออาชีพ (Smart Designer) 
1. ผูผ้ลติ/ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จำนวน 90 คน (จังหวัดละ 30 คนๆ ละ 1 
ผลิตภณัฑ์) 22,500,000 บาท 
2. จัดงานประกวดคนออกแบบ/ตดัเย็บ และจัด Display แสดงผลติภัณฑ์ที่
ออกแบบ/ตัดเย็บ จำนวน  1  งาน  3,000,000 บาท 
25,500,000 บาท 
สำนักงานพาณิชยจ์ังหวัดสกลนคร 



 ๓ 
หัวข้อ รายละเอียด 

   กิจกรรมย่อย 1.2 
   กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
  งบประมาณ  
  ผู้รับผดิชอบ   

ส่งเสริมและยกระดับสินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน GI 
1) สินค้าท่ียื่นจดทะเบยีนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 6 ชนิด  
    (จังหวัดละ 2 ชนิด)  6,000,000 บาท 
2) พัฒนาสินค้า GI เดิม  จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ผา้ย้อมคราม จ.สกลนคร  และผ้า
หมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร 2,000,000 บาท 
8,000,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 

   กิจกรรมย่อย 1.3 
    กลุ่มเป้าหมาย 
 
    งบประมาณ 
    ผู้รับผิดชอบ  

แปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกลุ่มจังหวัดสนุกสู่ตลาดสากล  
ผลิตภณัฑ์ ประเภทผา้และเครื่องแต่งกาย ระดับ 4 -5 ดาว  
จำนวนทั้งสิ้น 50 กลุ่ม/ผลิตภณัฑ ์
12,500,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 

  กิจกรรมย่อย 1.4   
  กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
  งบประมาณ  
  ผู้รับผดิชอบ   

พัฒนาและยกระดับสินค้าของหมูบ่้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV : 
Creative Industry Village)  
สินค้าหมู่บา้นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV : Creative Industry Village)  
จำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 ผลติภณัฑ์ รวม 15 ผลติภณัฑ์ 
1,500,000 บาท   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
       กิจกรรมย่อย 2.1 
      กลุ่มเป้าหมาย 
 

     งบประมาณ    
 ผู้รับผิดชอบ       

เพิ่มช่องทางการตลาด 
สร้างศูนย์บริการ นักขาย Online ของกลุ่มจังหวัดสนุก 
ศูนย์บริการ นักขาย Online ของกลุ่มจังหวัดสนุก จำนวน 3 แห่ง สถานท่ีตั้ง  
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร   
3,000,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร     

       กิจกรรมย่อย 2.2 
      กลุ่มเป้าหมาย 
 

     งบประมาณ    
 ผู้รับผิดชอบ      

การส่งเสริมและขยายตลาดการคา้ผลติภณัฑ์ 
สินค้า GI , ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ , สินค้าหมู่บ้านอตุสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค์  
(CIV :Creative Industry Village)  และสินค้าท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
7,000,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 

     กิจกรรมย่อย 2.3   
       กลุ่มเป้าหมาย 

     งบประมาณ    
 ผู้รับผิดชอบ  

สร้างช่องทางการตลาดใหม่กลุม่จงัหวัดสนุก 
มีสถานท่ีจัดจำหน่ายสินค้าของกลุม่จังหวัดสนุก จำนวน 1 แห่ง 
15,000,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน กิจกรรมย่อย 1.1 สำนักงานพาณชิย์จังหวัดนครพนม 
กิจกรรมย่อย 1.2 สำนักงานพาณชิย์จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
กิจกรรมย่อย 1.3  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
กิจกรรมย่อย 1.4  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 
กิจกรรมย่อย 2.1  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร 
กิจกรรมย่อย 2.2  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
กิจกรรมย่อย 2.3  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
8.  งบประมาณ  72,500,000 บาท 

56,000,000 บาท (Y1) 
16,500,000 บาท (Y2) 



 ๔ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๙.  ผลผลิต (output) 1. ได้นักออกแบบ/นักตัดเย็บมืออาชีพ (Smart Designer) ในกลุ่มจงัหวัดสนุก 
2. มีสินค้ายื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 6 ชนิด และสินค้า  
GI เดิม ได้รับการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์  
4. ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการมคีวามรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติกลุ่มจังหวัดสนุกสู่สากล จำนวน 50 กลุ่ม 
5. ผลิตภณัฑ์ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกลุ่มจังหวดัสนุกได้รับการยกระดับ และมี
มูลค่าเพิม่ จำนวน 50 ผลิตภณัฑ ์
6. หมู่บ้าน CIV ในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และหมู่บ้าน CIV ในกลุ่มจังหวัดสนุกที่เข้า
ร่วมโครงการมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย โดดเด่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
กว้างขวาง 
7. มีศูนย์บริการ นักขาย Online ของกลุ่มจังหวัดสนุก และช่องทางการตลาด
เพิ่มขึ้น  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการ มรีายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
2. สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการทั้งทางออนไลน์และ
ออฟไลน ์
3. สามารถยกระดับสินค้าท่ีมศีักยภาพของกลุ่มจังหวัดสนุกให้มีมาตรฐาน  
จำนวน 6 ชนิด และประชาสมัพันธ์สินค้า GI เดมิ จำนวน 2 ชนิด 
4. ผลิตภณัฑผ์้าทอย้อมสีธรรมชาติกลุ่มจังหวัดสนุก ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในเวทีสากล 
5. หมู่บ้าน CIV ในกลุ่มจังหวัดสนกุมีช่ือเสียงมากข้ึน เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมี
ช่ือเสียงมากข้ึน และวสิาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน CIV สามารถไตร่ะดับขึ้นไปสู่ 
SMEs ได้ในอนาคต 

  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
11 กันยายน 2563 



 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและโลจสิติกส์ของ

กลุ่มจังหวัดสนุก 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคดิ ด้านการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ คือ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจบุัน และ 3) สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคตโดยการพัฒนาภาคการผลติและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิด
ความยั่งยืน ประชาชนมีคณุภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านคมนาคมการขนส่ง
สินค้าและวัตถุดิบใหม้ีความสะดวกประหยดัปลอดภัยและยกศักยภาพการบริการด้าน
การขนส่งใหสู้งขึ้น โดยการเพิม่ช่องทางการคมนาคมไปมาหาสู่กันใหม้ากยิ่งข้ึน ทั้ง
ภายในกลุ่มจังหวัดสนุก 3 จังหวัดและนอกกลุม่จังหวัดให้เพิ่มขึ้น 
   กลุ่มจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวดัมกุดาหาร) คาดหวัง
ว่าจะสามารถลดต้นทุนทางการเดนิทางซึ่งเป็นผลให้ต้นทุนการขนสง่สินค้าลดลง เพื่อ
สร้างความสามารถการแข่งขันแขง่ขันทางการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มช่องทางการคมนาคมกับกลุ่มจังหวัดข้างเคยีงทีมีจุดขายสนิค้าระหว่างกันอยู่
แล้วให้มากขึ้นอำนวยประโยชน์การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดสนุกให้ผู้บริโภคนอก
กลุ่มจังหวัดข้างเคยีงให้เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมภายในกลุ่มจังหวัดสนุกตามแนวตะเข็บจังหวัดใหร้้อย
โยงแต่ละสายทางเข้าด้วยกัน 
3. เพื่อพัฒนาและเพิ่มเส้นทางคมนาคมภายในกลุ่มจังหวัดการยกระดับสายทางใหไ้ด้
ขนาดตามมาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัยและลดเวลาในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
4.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางการคา้ตามชุมชนต่างๆ ใหม้ากยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมใหม่ๆ 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
    งบประมาณ 

   ผู้รับผิดชอบ  

งานยกระดับมาตรฐานทางปรับปรงุจุดเสี่ยงขยายไหล่ทางปากทางเขา้ยุทธศาสตร์กลุม่
จังหวัดในเขตเทศบาลตำบลท่าศลิาอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 
20,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 

กิจกรรมหลกัที่ 2 
 
  งบประมาณ  
  ผู้รับผดิชอบ 

นพ.๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๘ (กม.ที่ ๑๕+๓๒๔ ) - บ.บะหว้า ต.นาหว้า 
-ต.บ้านค้อ อ.นาหว้า, อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
10,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 

กิจกรรมหลกัที่ 3 
 
งบประมาณ 

ถนนจากประต๑ู ม.เกษตรศาสตร์ สู่อโรคยาศาล ต.เชียงเครือ -ต.หนองลาด -ต.เชิงชุม 
- ต.บัวสว่าง อ.เมือง,อ.กุสุมาลย์, อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร จ.สกลนคร 
40.000,000 บาท 

แบบ กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



 ๒ 
หัวข้อ รายละเอียด 

 ผู้รับผิดชอบ  แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
กิจกรรมหลกัที่ ๔ 
 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

นพ.๔๐๒4 แยกทางหลวงหมายเลข ๒390 (กม.ที่ 7+775 ) - บ.หมูม้น ต.หาดแพง 
ต.สามผง ต.ดอนเตย อ.ศรีสงคราม, อ.นาทม จ.นครพนม 
10,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 

กิจกรรมหลกัที่ 5 
  

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  

งานยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.2185 ปากทางโรงงานน้ำตาล - บ้านอูนยาง
คำ(ตอนท่ี 1) อ.กุสุมาลย์, อ.นาหว้า จ.สกลนคร, จ.นครพนม 
๒๕,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 

 กิจกรรมหลกัที่ ๖ 
  

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข ๒2 (กม.ที่ 223+300 ) - บ.ขามเฒ่า ต.บ้านผึ้ง 
ต.กุดตาไก้ ต.คำเตย ต.ขามเฒ่า อ.เมือง, อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 
10,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 

 กิจกรรมหลกัที่ ๗ 
  

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

นพ.2033 แยกทางหลวงหมายเลข ๒033 (กม.ที่ 4+267 ) - บ.ดา่นม่วงคำ ต.นาคู,่
บ้านหนองสังข์ ต.วังยาง ต.ยอดชาด ต.ด่านม่วงคำ อ.นาแก, อ.วังยาง  จ.นครพนม1
๑๐,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 

 กิจกรรมหลกัที่ 8 
  

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

นพ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข ๒12 (กม.ที่ 269+526 ) - ท่าเทียบเรือ ต.ไชย
บุรี ต.พนอม ต.หนองเทา ต.นาเข ต.บ้านแพง ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง  จ.นครพนม 
๑๐,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม  

 กิจกรรมหลกัที่ 9 
  

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ขยายผิวจราจร จาก 8.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร และจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 
ช่องจราจร (มีไฟฟ้าแสงสว่าง)  ระยะทาง 3.790 กิโลเมตร  
50,000,000 บาท 
นายวิชาญ  ผิวดำ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2(สว่างแดนดิน) 
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)  กรมทางหลวง 

 กิจกรรมหลกัที่ 10 
  

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คำพอก – มุกดาหาร ระหว่าง กม.731+267 ถึง กม. 
793+391 ระยะทาง 62.124 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดมกุดาหาร
37,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงมุกดาหาร กรมทางหลวง 

 กิจกรรมหลกัที่ 1๑ 
  
 
 
 

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ทางหลวงหมายเลข 22 
ตอน โชคอำนวย-กุรุคุ ระหว่าง กม. 198+490 ถึง 213+993 ระยะทาง 15.503 
กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ)  ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
ตอน กุรุคุ - นครพนม ระหวา่ง กม.213+993 ถึง 240+746 ระยะทาง 26.753 
กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 
35,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงนครพนม กรมทางหลวง 

6.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
7.  งบประมาณ  257,000,000 บาท (สองร้อยหา้สิบเจ็ดลา้นบาทถ้วน) 

8.  ผลผลิต (output) 1. ได้ช่องทางการคมนาคมและเพิม่จุดจำหนา่ยสินคา้กับกลุ่มจังหวัดข้างเคียงเพิ่มขึ้น
เป็นการสร้างยอดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดสนุกใหผู้้บรโิภคนอกกลุ่มจังหวัด 
2. เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมภายในกลุ่มจังหวัดสนุกตามแนวตะเขบ็จังหวัดให้ร้อยโยง
แต่ละสายทางเข้าด้วยกัน 
๓. ได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัยและลดเวลาในการ



 ๓ 
หัวข้อ รายละเอียด 

เดินทางและส่งสินค้า 
๔. สร้างศักยภาพจุดจำหน่ายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงชุมชน ด้วยการปรับปรุง
และพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆ 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) 1. ผู้ประกอบการมีรายไดเ้พิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 
2. สามารถลดต้นทุนให้แกผู่้ประกอบการด้านโลจสิติกส ์
3. สามารถยกระดับการขนส่งสินค้าของกลุ่มจังหวัดสนุกใหม้ีศักยภาพรวดเร็วปลอดภัย 
4. เช่ือมโยงเครือข่ายทางการค้าจากมหาวิทยาลยัสถานท่ีท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชน
ในหมู่บ้าน เข้าด้วยกันได้ในอนาคต 

  
กลุ่มวิชาการ 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๑๐กันยายน 2563 



  

แบบ กจ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)  

ประเด็นการพัฒนาที่  3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน  และโลจิสติกส์  ให้ภาคธุรกิจในพื้นที่ 
แผนงาน   :  เพ่ิมศักยภาพการผู้ประกอบการผลิต เชื่อมโยงการค้าภายใน และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน  และโลจิสติกส์ของกลุ่ม

จังหวัดสนุก 
2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ 
และเหตุผล 

      ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดสนุก  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่
สูงขึ้นหลายเส้นทาง  ทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น  ทำให้การขนส่งสินค้าและบริการมีความคล่องตัวสูง  แต่ยังมีเส้นทางสายหลักแล ะสายรอง
หลายสายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงหรือเพ่ิมมาตรฐานให้สูงขึ้น  เพื่อรองรับกับปริมาณจราจรที่ เพ่ิมมาก
ขึ้น  จากการขนส่งและการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด  และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน  จึงเห็นควรปรับปรุงทางหลวงเพื่อพัฒนาเส้นทางการค้า  การลงทุนในกลุ่มจังหวัด  และ
อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทางปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการค้า การลงทุน  
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางเพ่ือขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด และโรงงาน
อุตสาหกรรม เชื่อมโยงทั้ง ๓ จังหวัด 
๓. เพื่อพัฒนาเส้นทางในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม  ในการส่งเสริมการค้า
การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

- ทล.22  ถนนได้รับการปรับปรุงจุดกลับรถ  เป็นระยะทาง  0.840  กม. 
- ทล.2339  ถนนได้รับการปรับปรุง   เป็นระยะทาง  1.000 กม. 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย 1. ทางหลวงหมายเลข  22  ตอน  สูงเนิน  -  ท่าแร ่
2. ทางหลวงหมายเลข  2346  ตอน  ดอนเชียงบาน  -  นาหว้า 
 

6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน  และโลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัดสนุก 
 

6.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 
ของโครงการ 
งบประมาณ 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการปรับปรุงจุดกลับรถ  ทางหลวงหมายเลข  22  ตอน  สูงเนิน  -  ท่าแร่  ระหว่าง  กม.152+380  
-  กม.153+220  ระยะทาง  0.840  กม. 
 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2653 2564 2565 

40,000,๐๐๐    40,000,000  
 
นายประวัติ  เสวตวงษ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1  กรมทางหลวง 
 



  

หัวข้อ รายละเอียด 
6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
ของโครงการ 
งบประมาณ 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการปรับปรุงทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข  2346  ระหว่าง  กม.15+400  -  กม.16+400
ระยะทาง  1.000   กม. 
 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2653 2564 2565 

25,000,๐๐๐    25,000,000  
 
นายประวัติ  เสวตวงษ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1  กรมทางหลวง 
 

7. หน่วยดำเนินงาน   แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 
 

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน 

ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564  (ปีงบประมาณ  2564) 
 
 

9.งบประมาณ  
รวมทั้งสิ้น (บาท) ปีงบประมาณ 

2561 2562 2653 2564 2565 
65,000,๐๐๐    65,000,000   

10. ผลผลิต 
(output) 

     ทางหลวงได้รับการปรับปรุง   จำนวน  2  แห่ง 
 
 

11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

1. ผู้ใช้ถนนสามารถสัญจรได้สะดวกขึ้น   
2. เพิ่มโอกาสทางการค้า  การลงทุนและตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 
 

   



 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ความม่ันคง 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภายในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
       ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุก
ภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน 
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เข้าใจปัญหาสำคัญของสังคม ตระหนักและให้
ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการ
อำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั ่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที ่เป็น
รูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดย
เร่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ 
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่าง
แท้จริง โดยปัญหาความมั ่นคงเร่งด่วนที ่จะต้องดำเนินการแก้ไข 
ประกอบด้วย ปัญหาความมั ่นคงปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน
ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาคือมีการลักลอบการ
ลำเลียงยาเสพติดตามแนวเขตชายแดน เพื ่อมายังพื ้นที ่จ ังหวัด
สกลนครหรือพ้ืนที่ข้างเคียงที่เป็นแหล่งพักคอยหรือทางผ่านเพ่ือขนส่ง
ไปย ังพ ื ้นท ี ่ต ่าง ๆ  หร ือการกระทำผ ิดทำให ้ เก ิดป ัญหาด ้าน
อาชญากรรม ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบอื่น ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

  

แบบ กจ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 



 ๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 
 (1.2) สรุปสาระสำคัญ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทำให้สังคมมีการเชื่อมโยงด้านการ
สื่อสารมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง 
เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้า
เ ม ื อ ง โ ดยผ ิ ดกฎหมาย  ค ้ า มน ุ ษย ์  ย า เ สพต ิ ด  กา รทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงดังกล่าวมีการขยายตัวเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยด้านความมั่นคงดังกล่าวอาศัย
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐเพียงลำพังอาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น
จ ึงต ้องอาศัยความร ่วมมือจากภาคประชาชนเป็นผ ู ้ช ่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง และควบคุมเพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดปัญหาสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน 

 ความเร่งด่วน : จำเป็นเร่งด่วนมากเนื่องจากมีการจับกุมยา
เสพติดเป็นประจำจากจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขง เพื่อเข้ามายังพื้นที่
ตอนในในการจำหน่าย เสพ หรือการพักคอยเพื่อรอขนส่งไปยังพื้นที่
อื ่น จึงต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการใช้กลไกภาคประชาชน กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครราษฎรประเภทต่าง ๆ เช่น ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความตระหนักในการป้องกันและปราบปราม
การกระทำผิด การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ด้านความมั่นคง 

 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างศูนย์ประมวลผลข้อมูลยาเสพติดกลุ่มจังหวัด 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม ในพ้ืนที ่
 3. เพื ่อให้ผู ้เข้าร ับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการสนับสนุนการ
ปฏ ิบ ัต ิงานของเจ ้าพน ักงานสามารถร ับมือและเผช ิญกับป ัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 4. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
6. เพื่อสร้างเครือข่าย อาสาสมัครในการมีส่วนร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง
การกระทำผิดในพื้นที ่
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

 

5.  กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมที่ 1 

 

-ศูนย์ประมวลผลข้อมูลยาเสพติดกลุ ่มจ ังหวัด รวมงบประมาณ
3,660,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ:ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร/ที ่ทำการปกครอง
จังหวัดนครพนม/ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานด้านความม่ันคงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

กิจกรรมที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

- ฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด สร้างตำบลมั่นคง 
ชุมชนสีขาว งบประมาณรวม 1,213,500 บาท โดยแบ่งดำเนินการ
เป็น 3 รุ่น ได้แก่ 
   รุ่นที่ 1 จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 คน งบประมาณ 404,500 
บาท 
   รุ่นที่ 2 จังหวัดนครพนม จำนวน 200 คน งบประมาณ 404,500 
บาท 
  รุ่นที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 200 คน งบประมาณ 404,500 
บาท 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร/ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม/
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร 

กิจกรรมที่ 3 
 

  
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 

- เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ท่ี
ได้รับการแต่งตั้ง) เป็นเงิน 1,213,5๐๐ บาท โดยแบ่งดำเนินการเป็น 
3 รุ่น ได้แก่ 
   รุ่นที่ 1 จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 คน งบประมาณ 404,500 
บาท 
   รุ่นที่ 2 จังหวัดนครพนม จำนวน 200 คน งบประมาณ 404,500 
บาท 
  รุ่นที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 200 คน งบประมาณ 404,500 
บาท 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร/ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม/
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง : หน่วยงานด้านความมั ่นคงในพื้นที ่จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

งบประมาณ 6,086,000 บาท (หกล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร/ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม/
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร 
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7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
8.  งบประมาณ  6,086,000 บาท (หกล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
๙.  ผลผลิต (output) 1. มีศูนย์ประมวลผลข้อมูลยาเสพติดกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลผู้ค้า 

ผู้เสพยาเสพติด ระหว่างจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
2. มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร) จำนวน 1,200  คน 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ร้อยละ 80 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานสามารถรับมือและเผชิญกับปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. มีหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
5. เพื่อสร้างเครือข่าย อาสาสมัครในการมีส่วนร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง
การกระทำผิดในพื้นที ่
6. มีศูนยป์ระมวลผลข้อมูลยาเสพติดกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลผู้ค้า ผู้
เสพยาเสพติด ระหว่างจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

 
  
    
 



 1 
แบบ จ.๑-1 

(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค (เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) 
จำนวนงบประมาณ 150,246,0๐๐  บาท 

๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศ น้ำถูกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการ
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก แต่ก็เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจะใช้ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน มี
จำนวนจำกัด แหล่งกักเก็บน้ำบนผิวดินที่มีอยู่มีไม่เพียงพอ ปริมาณน้ำผิวดินจึงไม่พอใช้ ก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำทุกปี ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้ต้อง
ใช้ทรัพยากรมากขึ ้นในการผลิต การที ่น้ำผิวดินไม่พอเพียง ประกอบกับการบริการด้าน
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชลประทานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ 
ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนนอกพื้นที่ชลประทานประสบปัญหาตลอดมาเนื่องจาก
ขาดแคลนแหล่งน้ำ น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้
ประโยชน์ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศได้ ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่ไม่มี
น้ำผิวดิน และเป็นแหล่งน้ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรอง ในกรณีที่มีน้ำผิวดินไม่เพียงพอ   
  จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน และพ้ืนที่จังหวัดสกลนครเกิดภาวะภัยแล้งและฝนตกทิ้งช่วงทุกปี การหวังพ่ึงพาน้ำฝน
หรือน้ำผิวดินเพื่อทำการเกษตรจึงไม่สามารถทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้ การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมา
ใช้เพื่อทำการเกษตรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรจังหวัด
สกลนคร 
                      สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดนครพนม  ปัญหาที่พบโดยทั่วไป คือ การขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ
พ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งด้านภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม อีกทั้ง 
ลักษณะของพ้ืนดินเป็นดินทรายทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ซึ่งจากการสำรวจพบแหล่งน้ำหลาย
แห่งเกิดการตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้  ดังนั้น เพื่อให้การแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรให้กับประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีและลดความเหลื่อมล้ำทางชน
ชั ้นลง อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป จึงมีความ
จำเป็นต้องของบประมาณจากจังหวัดสกลนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
ในพ้ืนที่ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 
                      ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) :  มีความจำเป็นอย่างยิ่งใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเพ่ือไป
ประกอบอาชีพอ่ืน                    
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๓. วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
๑. เพ่ือให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงและในฤดูแล้ง        
๒. เพ่ือเป็นต้นแบบในการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ 
 

4. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี๒๕๖2 ปี๒๕๖3 ปี๒๕๖4 ปี๒๕๖5 ปี๒๕๖6 รวมปี
๒๕๖
2-

๒๕๖
6 

จำนวนบ่อบาดาล 
 

บ่อ 100 100 100 306 310 916 

        
        
         

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนทีท่ี่ได้รับผลกระทบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 
จำนวน 306 บ่อ 
 

6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค (เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) 
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 306 บอ่/แห่ง งบประมาณ 150,246,0๐๐  บาท 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค ขนาด 6 นิ้ว 
งบประมาณ 150,246,0๐๐  บาท 
หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 

7. หน่วยงาน
ดำเนินงาน 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 

8. ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

๙. งบประมาณ  150,246,0๐๐  บาท (งบลงทุน) 
๑๐. ผลผลิต

(Output) 
10.1 ได้จำนวนบ่อบาดาล 306 บ่อแห่ง 
10.2 พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ต่อบ่อไม่น้อยกว่า 30 ไร่ รวมเนื้อที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่า 9,180 ไร่   

๑๑. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ(Outcome) 

๔.๒.๑ สามารถแก้ไปปัญหาเกษตรกรนอกเขตชลประทานมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วง
และในฤดูแล้ง          
๔.๒.๒ สามารถเพ่ือเป็นต้นแบบในการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับการเกษตรให้เหมาะสมกับ 
ศักยภาพที่มีอยู่ 
๔.๒.๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จากการมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากผลิตผลทางการเกษตร 
 

 



 

 

แบบ จ.๑-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนกิจกรรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 1. โครงการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

     จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน  
โดยจังหวัดมุกดาหารมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
(สปป.ลาว) โดยจังหวัดมุกดาหารมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน
ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร มีด่านพรมแดนถาวร 2 แห่ง 
ได้แก่ สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และท่าเทียบ
เรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดนครพนมมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้น
พรมแดนระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร มีด่านพรมแดนถาวร 2 
แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) และท่าเทียบเรือ
เทศบาลเมืองนครพนม โดยมีจุดผ่อนปรนการค้า 4 แห่ง ได้แก่ จุด
ผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร จุดผ่อนปรนบ้านท่าอุเทน จุดผ่อนปรนบ้าน
หนาดท่า และจุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัคคี รวมระยะทางริมฝั่ง
แม่น้ำโขงตลอดแนวอาณาเขตจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม 
247 กิโลเมตร ซึ่งมีสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของ
คนต้างด้าว การลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษีการนำเข้ายาเสพติด 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาแบบบู รณาการทั้ งด้ านการป้องกัน 
ปราบปราม และบริหารจัดการ โดยใช้กลไกประชารัฐให้ทุกภาคส่วน 
ได้ตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงชายแดนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และนักท่องเที่ยว 
2. เพ่ือสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรม และปัญหา
ยาเสพติด 
3. เพ่ือช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้น ทั้งนี้ 
โดยวัดจากคดีหลบหนีเข้าเมือง คดีลักลอบขนถ่ายสินค้าหลบหนีภาษี 
และคดียาเสพติด มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
2. สามารถควบคุมและลดปัญหาอาชญากรรมตามแนวชายแดนได้
มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 



 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงของจังหวัดมุกดาหารใน
ภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมุกดาหาร/จังหวัดนครพนม 
6.  กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการป้องกันปัญหาความมั่นคง

ตามแนวชายแดน 
งบประมาณ 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14,000,000 บาท  
     กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวชายแดน  
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 7,000,000 บาท 
     กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวชายแดน  
จังหวัดนครพนม งบประมาณ 7,000,000 บาท 
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร / ที่ทำการปกครองจังหวัด
นครพนม / ที่ทำการปกครองอำเภอ (เฉพาะอำเภอชายแดน)  

7.  หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร / ที่ทำการปกครองจังหวัด 
นครพนม 

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9.  งบประมาณ  14,000,000 บาท  
10.  ผลผลิต (Out Put) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดปัญหา

อาชญากรรม 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
(Out Come) 

ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม การหลบหนี
เข้าเมือง สินค้าหลบเลี่ยงภาษี และยาเสพติด ตลอดจนการกระทำ
ผิดกฎหมายต่างๆ ตามแนวชายแดน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ชายแดน 

 



แบบ จ.๑-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิการท่องเที่ยว และการค้าขายในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

2. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

สร้างความั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรา้งพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลติ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

3. ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 22 เปน็เส้นทางสายหลักเช่ือมโยง อุดรธานี – สกลนคร – 

นครพนม ตลอดเส้นทางมีผูส้ัญจรเป็นจำนวนมาก มีปริมาณการจราจรสูง และยังเป็นเส้นทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว และขนส่งสินค้า รวมถึงเช่ือมโยงภูมภิาคกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนนุกระบวนการผลติ อีกทั้งเป็นการแนะนำข้อมลูการ
เดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยว เห็นควรจัดทำป้ายแนะนำประชาสัมพันธ ์และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
บนทางหลวงเพื่อความสะดวก และปลอดภัยแก่ผูส้ัญจร 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จัดทำป้ายแนะนำ
สถานท่ีท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกแก่ผู้สัญจร 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ 

1. ประชาชนท่ัวไป 

2. นักท่องเที่ยว 

3. นักลงทุน 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ทางหลวงหมายเลข 22   
ตอน บ้านยา – สว่างแดนดิน  ระหว่าง กม.56+050 ถึง กม. 80+071 ระยะทาง 24.021 กิโลเมตร 
(เป็นช่วงๆ) ในเขตพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร 2 (สว่างแดนดิน) 
ตอน สว่างแดนดิน – สูงเนิน ระหว่าง กม.80+071 ถึง กม.137+930 ระยะทาง 57.859 กิโลเมตร 
(เป็นช่วงๆ) ในเขตพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร 2 (สว่างแดนดิน) 

7. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว 

2. ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร 



หัวข้อ รายละเอียด 
3. ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 

4. ติดตั้งป้ายให้ข้อมลูการจราจร และการท่องเที่ยว 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 กรมทางหลวง 
9. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ปี พ.ศ.2564 - ปี พ.ศ.2565 
10. วงเงินลงทุน 40,000,000 บาท (งบกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
11.  ผลผลิต (Output) 
 1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว 

2. ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

3. ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 

4. ติดตั้งป้ายให้ข้อมลูการจราจร และการท่องเที่ยว 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)  

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 

2. มีความสะดวกและปลอดภัยแกผู่้สญัจร 

3. ลดจำนวนการเกิดอุบัตเิหต ุ

4. ผู้ไดร้ับประโยชน ์

    อำเภอเมือง จำนวน 192,823  คน 62,603 ครัวเรือน 

    อำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 148,735 คน  40,252 ครัวเรือน 

    อำเภอพังโคน จำนวน 52,384 คน 16,579 ครัวเรือน 

    อำเภอพรรณนานิคม จำนวน 79,429 คน  23,932 ครัวเรือน 

    อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 36,029 คน  10,106 ครัวเรือน 

    อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 45,833 คน  12,226 ครัวเรือน 

 

    ภาคอุตสาหกรรม, ภาคเกษตรกรรม, ประชาชนนอกพ้ืนท่ี, นักท่องเที่ยว 

 



แบบ จ.๑-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๒ ทางไปตลาดอินโดจีน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ 

มุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๒ 

2. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

3. ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล ทางหลวงหมายเลข 12 เชื่อมโยงจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ในอดีตเป็นเพียงทางสายรองที่

ประชาชนใช้สัญจรกันภายในจังหวัด แต่จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเจรญิเตบิโตของชุมชน

เมือง ทำให้ในปัจจุบันทางหลวงหมายเลข  12 กลายเป็นทางหลวงสายสำคัญที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ

จังหวัดใกล้เคียง รองรับการค้าขาย และการท่องเที่ยว ทำให้มีปริมาณจราจรจำนวนมาก และรถที่ใช้

ทางสัญจรเป็นรถเชิงพาณิชย์ (รถบรรทุกสินคา้) ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขดั และเกิดอุบัตเิหตุ

บ่อยครั้ง นับเป็นปัญหาทีม่ีความสำคัญซึ่งสร้างความสญูเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง ปัจจุบันสถิติ

การเกิดอุบัตเิหตุบนท้องถนนมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามจุดตัดทางแยก, บรเิวณ

ชุมชน, ทางโค้ง โดยในหลายพื้นท่ียังไม่มไีฟฟ้าแสงสว่างที่ยังมไีม่เพียงพอ รวมถึงระบบควบคุม

สัญญาณไฟท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ สง่ผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย และไม่สะดวกในการเดินทาง ส่งผล

กระทบทั้งในส่วนของการเดินทางของประชนชน, ภาคการขนส่งในเชิงอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยว 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ 

1. ประชาชนท่ัวไป 

2. นักท่องเที่ยว 

3. นักลงทุน 

4. สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 12 



หัวข้อ รายละเอียด 
ตอน คำพอก – มุกดาหาร ระหว่าง กม. 731+267 ถึง กม. 793+391 ระยะทาง 62.124 กิโลเมตร 
(เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

7. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 1. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งกิ่งเดี่ยว 
2. งานปรับปรุงระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจร 
3. งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนถนน 
4.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์
 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงมกุดาหาร กรมทางหลวง 
9. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ปี พ.ศ.2564 - ปี พ.ศ.2565 
10. วงเงินลงทุน 37,000,000 บาท (งบกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
11.  ผลผลิต (Output) 
 

1. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งกิ่งเดี่ยว 
2. งานปรับปรุงระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจร 
3. งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนถนน 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)  

1. อัตราการเกดิอุบัติบนท้องถนนลดลง 

2. มีความสะดวกและปลอดภัยแกผู่้สญัจร 

3. ผู้ไดร้ับประโยชน ์

4.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์

 

อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 129,830 คน 39,587 ครัวเรือน 

อำเภอหนองสูง จำนวน 20,770 คน 5,964 ครัวเรือน 

อำเภอคำชะอี 47,332 คน 12,268 ครัวเรือน 

    ภาคอุตสาหกรรม, ประชาชนนอกพ้ืนท่ี, นักท่องเที่ยว 

 
  

 



แบบ จ.๑-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการเพืม่ประสิทธิภาพถนนเสน้ทางการค้าชายแดนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ 

2. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

ยกระดับความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

3. ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล ทางหลวงทางหลวงหมายเลข 22 เชื่อมโยง จังหวัดสกลนครและมุกดาการ เป็นถนนท่ีรองรับการค้า

ขาย และการท่องเที่ยว ทำให้มีปรมิาณจราจรจำนวนมาก จำนวนไมน่้อยเป็นรถที่ใช้ทางสัญจรเป็นรถ

เชิงพาณิชย์  ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรทีต่ิดขัด และเกดิอุบัติเหตุบอ่ยครั้ง นับเป็นปัญหาทีม่ี

ความสำคญัซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะตามจุดตดัทางแยก, บริเวณ

ชุมชน, ทางโค้ง โดยในหลายพื้นท่ียังไม่มไีฟฟ้าแสงสว่างที่ยังมไีม่เพียงพอ รวมถึงระบบควบคุม

สัญญาณไฟท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ สง่ผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย และไม่สะดวกในการเดินทาง ส่งผล

กระทบทั้งในส่วนของการเดินทางของประชนชน, ภาคการขนส่งในเชิงอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยว 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ 

1. ประชาชนท่ัวไป 

2. นักท่องเที่ยว 

3. นักลงทุน 

4. สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 

6. พ้ืนที่เป้าหมาย ทางหลวงหมายเลข 22 
ตอน โชคอำนวย-กุรุคุ ระหว่าง กม. 198+490 ถึง 213+993 ระยะทาง 15.503 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ)  
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
ตอน กุรุคุ - นครพนม ระหวา่ง กม. 213+993 ถึง 240+746 ระยะทาง 26.753 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) 
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
 



หัวข้อ รายละเอียด 
7. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 1. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งกิ่งเดี่ยว 

2. งานปรับปรุงระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจร 
3. งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนถนน 
4. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์

8. หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงนครพนม กรมทางหลวง 
9. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ปี พ.ศ.2564 - ปี พ.ศ.2565 
10. วงเงินลงทุน 35,000,000 บาท (งบกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
11.  ผลผลิต (Output) 
 

1. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งกิ่งเดี่ยว 
2. งานปรับปรุงระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจร 
3. งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนถนน 
4. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)  

1. อัตราการเกดิอุบัติบนท้องถนนลดลง 

2. มีความสะดวกและปลอดภัยแกผู่้สญัจร 

3. ผู้ไดร้ับประโยชน ์

อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 141,694 คน 44,069 ครัวเรือน 

อำเภอท่าอุเทน จำนวน 58,191 คน 14,740 ครัวเรือน 

อำเภอเรณูนคร จำนวน 45,912 คน 12,160 ครัวเรือน 

อำเภอธาตุพนม จำนวน 83,257 คน 22,347 ครัวเรือน 

อำเภอปลาปาก จำนวน 52,353 คน 13,861 ครัวเรือน 

    ภาคอุตสาหกรรม, ประชาชนนอกพ้ืนท่ี, นักท่องเที่ยว 

 
  

 
 



 1 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

แผนงาน ด้านสังคมและความมั่นคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การยกระดับคณุภาพและส่งเสริมการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้

ตับเพื่อปัองกันโรคและลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3  ด้านการพัฒนาและเสิรมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในประเนการเสริมสร้างให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ การป้องกัน/ควบุคมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ การให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาววะที่ดี และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  และข้อมูลจากแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับบทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
ประเด็นด้านสังคม พบปัญหาและแนวทางการพัฒนาในเรื่อง
ความต้องการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ต ับในจังหวัด
สกลนคร และนครพนม และมุกดาหาร 

ข้อม ูลจากแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2565 
พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาความชุกของโรค
พยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึง่
มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ส่งผลให้อัตราของ
ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคเพิ่มขึ ้นจาก 71.4 ต่อ
ประชากรแสนคนเป็น 104.3 โดยจังหวัดขอนแก่นมีอัตรา
ของผู้ป่วยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และ
สกลนคร ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจากผลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ หรือสุกๆ
ดิบๆที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่  ซึ่งเป็นจุดอ่อนหรือ
จุดที่ต้องพัฒนาให้ประชากร มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ให้ถูกสุขอนามัย ทั้งนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ และพฤติกรรมที่
ปลูกฝัง ดังนั ้นควรที่จะเริ ่มให้ความรู้ ทัศนคติ และสร้าง
พฤติกรรมตั้งแต่ในวัยเด็ก  เพื่อให้เป็นพฤติกรรมที่ฝังรากลง
ไปเพื่อที่จะลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ใน
อนาคต และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีที ่มี
สาเหตุมาจากโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ ่งการก่อโรคนี ้ต้องใช้
ระยะเวลา อย่างน้อย 10-20 ปีเป็นอย่างน้อยขึ ้นอยู่กับ
ปริมาณ ความถี่บ่อยในการรับประทาน  

กลุ่มนักเรียนเป็นวัยกำลังเรียนรู้ และจะเป็นกำลัง
สำคัญต่อไปในการเป็นกำลังคนในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น

แบบ จ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 
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การมีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่ต้องตระหนัก และมี
การส่งเสริมให้กลุ่มวัยนี้มีสุขภาพที่ดีเพื่อจะได้เรียนรู้ได้สมวัย  
ทั้งนี้โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่แพร่ระบาดมากในจังหวัด
สกลนคร นครพนม รวมไปถึงมุกดาหาร การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเรียน เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่
ส่งผลให้เมื่อเติบใหญ่จะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ดใีห้
ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับได้ ซึ่งหากเป็นโรคนี้แล้วจะทำ
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ ภาวะ
โลหิตจาง ติดเชื้อแบคทีเรีย ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ถุงน้ำดี
อักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งท่อน้ำดี และติดเชื้อใน
กระแสเลือดและกระจายไปทั่วร่างกายได้  ดังนั้นการป้องกัน
จึงเป็นสิ่งที่ประหยัด และดีที่สุดในการป้องกันการเป็นโรค
เหล่านี้ได้ กอปรกับที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที ่ ๒๑ นั ้นประกอบไปด้วย ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษาะสารสนเทศ 
รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร ทักษะชีวิตและ
อาชีพ ยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัว ใส่ใจดูแลตนเอง เป็นต้น 

 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ

โรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่โรงเรียน ชุมชน  
2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาพื้นที่
กลุ ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่เพื ่อลดอัตราอุบัติการณ์โรคพยาธิ
ใบไม้ตับ 
3. เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
4. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดโครงการได้รับการพัฒนาและเสริมสรา้งองค์
ความรู้ความเข้าใจโรคพยาธิใบไมต้บั 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และมพีฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไมต้ับเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  1. ศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร 
3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร 
4. โรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับคณุภาพและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและลดอุบัติการณ์การเกดิโรคพยาธิใบไม้
ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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  5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 
        
 
        งบประมาณ 
 
        ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินความตระหนัก ความรู้ การรับรู้และการมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนให้ความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สื่อฯ 
 
396,000 บาท 
 
ดร.รัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

  5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

สร้างสื่อการเรยีนรู้ให้กับนักเรียนกอ่นวัยเรียน ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผูป้กครอง และผูสู้งอาย ุ
480,000 บาท 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

อบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสรา้งพฤติกรรมการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับในกลุม่เป้าหมาย 
1,188,800 บาท 
ดร.พัสกร องอาจ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

  5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
        
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การวัดและประเมินผลความตระหนัก ความรู้ การรบัรู้และ
การมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ หลังการได้
เรียนรูจ้ากสื่อฯ 
 
369,000 
ดร.รัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน ๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรตจิังหวัดสกลนคร 
๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร  
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวดันครพนม 
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัมกุดาหาร 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต๑ 
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต๒ 
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต๓ 
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต๒๓ 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒ เดือน 
8.  งบประมาณ 
  

2,440,800 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) ๑. เด็กก่อนวัยเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน 
2. เด็กระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน 
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3. เด็กระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน 
4. ผู้ปกครองของเด็ก และนักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวน 
750 คน 
5. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 โรงเรยีน 
6. ศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ศูนย์เด็กเล็ก  
7. มีสื่อการเรยีนรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับจำนวน 5 ชุด 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีพฤติกรรมในการป้องกัน
ตนเองจากโรคพยาธิใบไมต้ับร้อยละ 80 
๒. ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับลดลงในกลุม่ที่เข้าร่วม
โครงการ 

 



 
 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มสุข สนุกปลูกป่า เพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรป่าไม้ 

2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล       

      นโยบายของรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
นายยกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 
12 กันยายน 2557 มีทั้ งสิ้ น  11 ด้ าน  ซึ่ งกำหนด
แนวนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ คือ ข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บท การแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตอย่างยั่งยืน (2557-2566) 
โดยกำหนดเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามห้วงเวลาที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้
จะต้องพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ให้ได้พ้ืนที่
ป่าอย่างน้อย 40 % ของพ้ืนที่ประเทศภายใน 10 ปี 
     ปั จ จุ บั น ส ถาน การณ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มีพื้นที่ป่าไม้ในปี 2560 
ทั้งสิ้น 2,408,708 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.92 ของพ้ืนที่
ในกลุ่มจังหวัดทั้งหมดโดยสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่า
ไม้สูงสุด อยู่ที่ 1,056,267.17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.64 
ของพ้ืนที่จังหวัด มุกดาหาร มีป่าไม้อยู่ที่ 851,056.04 ไร่ 
คิดเป็น ร้อยละ 33 ในขณะที่นครพนมมีเนื้อที่ป่าไม้น้อย
ที่สุดอยู่ที่ 497,842.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.13 ของ
พ้ืนที่จังหวัด จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
กำลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิต
แล ะ ให้ บ ริ ก าร  รวม ทั้ งก ารด ำร งชี พ ที่ ยั่ งยื น  ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก 

แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้
ต้นไม้ที่ปลูกขึ้น ได้แสดงบทบาทหน้าที่เป็นกลไกสำคัญใน
การสร้างความสมดุลตามธรรมชาติ โดยการอาศัยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งปลูกจิตสำนึก เพ่ือให้เกิด
ความหวงแหนพ้ืนที่ป่าแห่งนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ให้กับจังหวัด 
2 . เพ่ื อ ให้ เกิ ดกระบวนการมี ส่ วน ร่ วม ในการ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
3. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในดินของรัฐทุกประเภท ที่ดินส่วน
บุคคล ให้มีพ้ืนที่ป่าได้ครบ 40 % ของพ้ืนที่จังหวัด 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. เพิม่การปลูกป่าในปี 2565 จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ 
2. เพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 1๗,๒90,000 กล้า 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า  ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ  ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ สานที่ราชการ วัด โรงเรียน รอบแหล่ง
น้ำ ริมถนน พ้ืนที่เอกชนทั่วไป ฯลฯ ท้องที่ทุกอำเภอในกลุ่ม
จังหวัด 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมปลูกป่า จำนวน ๑,๐00 ไร่ (โครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่า) 
งบลงทุน เป็นเงิน ๓,๕๐0,000 บาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร นครพนม สกลนคร 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  
     
    งบประมาณ 
  
   ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าพ้ืนที่รัฐและพ้ืนที่เอกชน จำนวน 1๗,๒90,000 
กล้า 
งบดำเนินงาน ๓,000,000 บาท 
งบลงทุน ๕๐,๑๔1,000 บาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร นครพนม สกลนคร 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหาร นครพนม สกลนคร 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี งบประมาณ 
8.  งบประมาณ ๕๖,๖๔1,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) 1. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑,๐00 ไร่ 



2. ได้กล้าไม้เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนเพ่ิมพ้ืนที่ป่า จำนวน 
๑๗,๒90,000 กล้า 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
2. ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มังหวัดได้รับการฟื้นฟู 
3. ประชาชนของกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากต้นไม้ที่ปลูก สร้างงาน สร้างรายได้ในแก้
ประชาชนในชุมชน 

 
 
 
 

 



  

แบบ กจ.1-1 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)   
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม ความม่ันคง และสิ่งแวดล้อม  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 
 
งบประมาณ 

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงวัย และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของสภาเด็กและเยาชน 
กลุ่มสนุก (Start Up Aged and Teens Sanook)  
๑๓,๑๒๗,๖๐๐.- บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ 
และเหตุผล 

 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ได้มี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่สำคัญที่สุด ได้แก่การเว้นระยะห่างทางสัง (Social distancing) การงด
จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน ส่งผลให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ และการผลิต
สินค้าทางการเกษตร หรือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้ง การรับจ้างทั่วไปที่เกี่ยวเนื่อง
ได้รับผลกระทบไม่สามารถขายสินค้าและบริการได้ปกติ ซึ่งขณะนี้แม้ว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ  
ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โควิด – ๑๙ ยังต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Nqrmal)  
        วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หลังโควิด – ๑๙ จึงเป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนในการจับจ่าย 
ใช้สอย การบริโภค การไปทำงาน การใช้บริการขนส่งสาธารณะ การเดินทาง การท่องเที่ยว แม้กระทั่งการ
เข้าไปใช้บริการในสถานรักษาพยาบาล ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนจะต้องเปลี่ยนไป โดยมีผลกระทบต่อทุกคน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
        จากสาถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏเห็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ที่ลดลง
กว่าเดิม ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น 
กลุ่มเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ คนไร้ที่พ่ึง ซึ่งต้องอยู่ในสภาวะพ่ึงพิงจากบุคคลอื่นเสมอ 
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดสนุกซ่ึงประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ตระหนักถึงความสำคัญด้านการ
พัฒนาสังคม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้าถึงครอบคลุมประชาชนทุกพ้ืนที่ จึงได้ดำเนินการ
สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในเขตพ้ืนที่ทั้ง ๓ จังหวัด พบว่า มีผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยประมาณ จำนวน 
๕๗,๕๐๐ ราย ประสบความเดือดร้อนอันดับแรก คือ รายได้ลดลงร้อยละ ๖๐ รองลงมาถูกเลิกจ้างร้อยละ 
๑๕ และอ่ืน ๆ ร้อยละ ๑๕ เช่น ไม่มีคนดูแล ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ส่งผลให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาวะ
ยากลำบาก เนื่องจากขาดสภาพคล่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หากไม่ได้รับการฟ้ืนฟู เยียวยา
โดยเร็ว อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นปัญหาเรื้อรังยากต่อการฟ้ืนฟูทาง
เศรษฐกิจและสังคม และจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวพบสมาชิกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมที่ต้องอาศัยพ่ึงพิงครอบครัว เรียกว่ากลุ่มเปราะบางทางสังคม พบว่าหัวหน้าครอบครัวที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๘,๙๐๐ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๓๕ 



  

หัวข้อ รายละเอียด 
        กลุ่มสนุก ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาดาหาร จึงเล็งเห็นความสำคัญในการ
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ในการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่ OTOP และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายสภาเด็กและเยาชน จึงได้
จัดทำและเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสูงวัย และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของสภาเด็กและ
เยาวชนกลุ่มสนุก (Start Up Aged and Teens Snook) ภายใต้แนวคิด “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งหาก
โครงการนี้ได้รับการดำเนินการแล้วคาดว่าจะทำให้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๐ ต่อ
เดือน ช่วยภาครัฐลดต้นทุนในการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ลดอุปสรรคภาคแรงงานในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มคนเปราะบางทางสังคมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมี 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไป                 

  
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเปราะบางทางสังคม สาสมาถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข   
๒. สร้างทักษะอาชีพเพ่ือการหารายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
๓. เพ่ือให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และบริการตาม
สถานทีท่่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด  
๔. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ของกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม 

4. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

๑. ร้อยละ ๓๐ ของความสำเร็จการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
๒. ร้อยละ ๖๐ ของความสำเร็จช่องทางการตลาดออนไลน์ และสถานที่จำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มสนุก 
๓. ครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ 
๔. อัตราการพึ่งพิงครอบครัวของกลุ่มคนเปราะบางลดลงร้อยละ ๓๐  
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
6. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มสนุก 

6.1 กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 งบประมาณ 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ได้มาตรฐาน 
OTOP  พ้ืนที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร วงเงิน ๔,๗๒๕,๐๐๐.-บาท 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 

     2565 
 ๔,๗๒๕,๐๐๐     ๔,๗๒๕,๐๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๔๒๗๑ ๑๔๓๙ / ๐ ๔๒๕๑ ๑๐๒๒ / ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๔๒ 
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 



  

หัวข้อ รายละเอียด 
 6.2 กิจกรรมหลัก

ของโครงการ 
งบประมาณ 
  
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มสนุก (สกลนคร 
นครพนม และ มุกดาหาร) งบประมาณ ๗,๔๔๖,๔๐๐.- บาท 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 

 2561 2562 25๖3 2564 2565 
 ๗,๔๔๖,๔๐๐     ๗,๔๔๖,๔๐๐ 

ผู้รับผิดชอบ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๔๒๗๑ ๑๔๓๙ / ๐ ๔๒๕๑ ๑๐๒๒ / ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๔๒ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

6.3 กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกลุ่มสนุก ๖ แห่ง 
วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร    
หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๔๒๗๑ ๑๔๓๙ / ๐ ๔๒๕๑ ๑๐๒๒ / ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๔๒ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

6.4 กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 
งบประมาณ 
  
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
  
 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และการบริการชุมชนของผู้สูงอายุและการแข่งขันประกวดสุดยอดทีมนักขาย
สินค้าออนไลน์ระดับเยาวชนกลุ่มสนุก ๑ ครั้ง งบประมาณ ๘๓๖,๒๐๐.- บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 

 2561 2562 25๖3 2564 2565 
  ๘๓๖,๒๐๐     ๘๓๖,๒๐๐ 

 
ผู้รับผิดชอบ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๓๙ / ๐-๔๒๕๑-๑๐๒๒ / ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๔๒ 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาการ 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
8. ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) 
 
 
 

10. ผลผลิต 
(output) 

๑. ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนได้รับรองมาตรฐาน OTOP 
๒. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มจังหวัดสนุกมีความรู้ความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน 
   ผ่านช่องทางออนไลน์ 



  

หัวข้อ รายละเอียด 
๓. โรงเรียนผู้สูงอายุและสภาเด็กและเยาวชนสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน ในช่องทาง 
   ออนไลน์และสถานที่จำหน่ายสำหรับผิตภัณฑ์ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกลุมจังหวัดสนุก จำนวน ๖ แห่ง 
๔ .มนีักขายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๑,๖๒๐ คน 
๕. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รักและสามัคคีกัน 
 

11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

๑. ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มข้ึน ลดภาระของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ 
๒. สมาชิอกสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มสนุกมีความรู้ความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน 
ผ่านช่องทางออนไลน์  
๓. โรงเรียนผู้สูงอายุและสภาเด็กและเยาวชนสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนในช่องทาง 
ออนไลน์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มสนุก จำนวน ๖ แห่ง 
๔. มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้สูงอายุ 
๕. กลุ่มเปราะบางทางสังคมมีรายได้เพิ่มข้ึน สามารถลดการพึ่งพิงจากครอบครัว ชุมชน และมีศักดิ์ศรีของความ 
    เป็นมนุษย์ 
 

 



 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 

(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืน ๆ) 
       กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580)   
เพ ื ่อใช ้ เป ็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี             
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทย            
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อ
การบรรลุซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง ทำให้สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ส ู ่การพัฒนา ที ่ย ั ่งย ืน กอปรกับเป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที ่ 4.4                
เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า 
และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 มาตรการสำคัญที่ 1 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะความรู้ที่
จำเป็นต่อการทำงาน การประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ 
มาตรการสำคัญที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการฝึก
อาชีพและการอบรมที ่มี คุณภาพ มาตรการสำคัญที่  3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร ้างความร ู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

แบบ กจ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 



 ๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 
การสื่อสารที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชีวิตให้แก่
ประชาชนวัยแรงงาน 

นครพนม และจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่
พ ัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่การจัดการศึกษานครพนม และ
มุกดาหาร และสกลนครยังไม่สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถ
รองรับการเจริญเติบโตหรือหารายได้จากการพัฒนาโครงการดังกล่าว 
ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาในปัจจุบันยังเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีน้อยมากที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะให้ได้
มาตรฐานตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ การสร้างทักษะ
ผู้ประกอบการเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ควรจัดให้มีขึ้นแก่ทรัพยากร
มนุษย์ของไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคนในโลกของการ
แข่งขัน เพราะทักษะและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการจะต้อง
เป็นผู้ที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ กล้าเสี่ยง เป็นผู้ที่คิด
ใหม่ทำใหม่ ทำให้ดีกว่าสิ่งเดิมอยู่เสมอ พัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
อยู่เสมอและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีในการทำงาน
รวมถึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่ถูกสั ่งสมมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   
จึงจะทำให้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวการณ์ในโลกธุรกิจ
ที ่มีการแข่งขันรุนแรง และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั ้งภายในและ
ภายนอก ที่เข้ามากระทบกับธุรกิจ และด้วยความพร้อมที่มีจะทำให้
ธุรกิจอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
ในขณะที่อยู่ในสถานศึกษา สามารถตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สู่ศตวรรษที่ 21 ของประเทศได้ไม่น้อย    
(1.2) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐรับรู้ถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นและได้มีการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New 
Entrepreneur Creation หรือ NEC) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มี
ความรู้ในการบริหารจัดการสามารถก่อตั้งกิจการ ได้สำเร็จและดำเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื ่อง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ (ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม. 2558) อีกทั้งยังมีหน่วยงานอย่าง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.  
ที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการในประเทศ สถาบันการศึกษา              



 ๓ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ในระดับบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื ่อเตรียมคน              
แต ่ย ั ง ไม ่ เพ ี ยงพอต ่ อความต ้องการในการพ ัฒนาประ เทศ                         
ส่วนสถาบันการศึกษาทีต่่ำกว่าบัณฑิตศึกษา ยังไม่มีการเตรียมพ้ืนฐาน 
หรือปูพ้ืนฐานความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เด็กและเยาวชน 
ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นเพื่อเป็น
บ่มเพาะทักษะที่จำเป็นที่สามารถสร้างผู้ประกอบการให้เกิดแก่ผู้เรียน
ในระด ับต ่ำกว ่าปร ิญญาตร ี  โครงการพ ัฒนาผ ู ้ประกอบการ                   
ในสถานศึกษาจึงเป็นโครงการที่เตรียมทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนา
ท ักษะท ี ่ จ ำ เป ็นส ู ่ โ ลกศตวรรษท ี ่  21 ท ั ้ งท ั กษะการการคิด                          
ด้านกระบวนการการทำงานโดยผ่านการลงมือปฏิบัต ิจริง และ
สามารถสร ้างและพัฒนาผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ก ่อให ้ เก ิดรายได ้ได ้จริ ง   
ความเร่งด่วน : เพื่อตอบโจทย์ตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และกระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนิน
ภารกิจเพื่อให้ลุล่วงภายใต้แผนแม่บท 23 ข้อ ประเด็นที่ 11 เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นย่อยที่ 11301 เรื่อง 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับกระทรวงศึกษา 
ในประเด็นที่ 11 ยังอยู่ในโซนสีส้มบนกระดานแดชบอร์ด ซึ่งหมายถึง 
ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง ซึ่งผลจากการ
ประเมินคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทักษะทุน
มนุษย ์ด ้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
ในปี 2562 อยู ่ที ่คะแนน 62.3 คะแนน ปรับตัวลดลงจาก 63.0 
คะแนน ในปี 2561 โดยเป็นผลจากการลดลงของคะแนนนด้าน
ทักษะของผู้สำเร็จการศึกษา ยังคงห่างไกลจากค่าเป้าหมายที่กำหนด
ในปี 2565 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) ขณะที่ประเทศไทยในด้านทักษะอยู่
ในอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลกจากเดิมอันดับที่ 66 จาก 
140 ประเทศท ั ่ ว โลกในป ี  61 ด ังน ั ้นท ุกภาคส ่วนจะต ้องให้
ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้วัยเรียน วัยรุ่นมีทักษะ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติและการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการใน
สถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นโครงการที่พัฒนาวัย
เรียน วัยรุ่นแบบองค์รวมโดยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา



 ๔ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ทักษะทั้งความรู้ กระบวนการทำงาน การคิดวางแผน ความสามารถ
ในการแข่งขัน การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในสถานศึกษา             
สามารรถตอบโจทย์และลดความยากจนในชุมชนของสามจังหวัด 
ได้แก่ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร สร้างรายไดใ้นครัวเรือนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 เป็นการสร้างรายได้ 
ลดความยากจน และเพ่ิม GDP ของจังหวัด ส่งผลให้ GDP ของจังหวัด
และประเทศเป็นไปในทิศทางบวกมากข้ึน   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ   ๑. เพื ่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภ ูมิปัญญาท้องถิ ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2. เพื่อส่งเสริมผู ้เรียน เยาวชนและชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะอาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  
   3. เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์ 
   4. เพ ื ่อสร ้างแหล ่งเร ียนร ู ้ท ี ่ เป ็นแหล ่งท ่องเท ี ่ยวของช ุมชน  
ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้จริงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10   

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
5.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมที่ 5.1 
 

  
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง จังหวัดละ 6 โรงเรียน รวม 
18 โรงเรียน โรงเรียนละ 50 คน รวม 900 คน  
-  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
-  ประสานหน่วยร่วมดำเนินงานที่รับผิดชอบ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
-  ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เช่น หนังสือราชการ 
   สิ่งพิมพ์ โซเซียลมีเดีย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
  - ค่าประชาสัมพันธ์  20,000 บาท x 3 จังหวัด = 60,000 บาท 
  - รวม 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร  
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หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 5.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน 
สร้างหลักสูตร เครื่องมือ และคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 3 วัน 2 คืน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
60 คน x 6 มื้อ x 100 บาท = 36,000 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 60 คน 
x 3 มื้อ x 250 บาท = 45,000 บาท 
 - ค่าอาหารเย็นกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 60 คน x 2 มื้อ 
x 300 บาท = 36,000 บาท 
 - ค่าท่ีพักกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 60 คน 30 ห้อง x 3 
คืน x 1,200 บาท = 108,000 บาท 
 
 - ค ่าเอกสารการประช ุม 60 x 100  บาท = 6 ,000 บาท 
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารหลักสูตร 50,000 บาท 
 - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง กรรมการ คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
60 คน x 500 บาท = 30,000 บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรพาทำหลักสูตร 1,200 x 9 ชม. x 3 วัน = 
32,400 บาท  
รวมเป็นเงิน 343,400 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
/ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม / สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร/พัฒนาชุมชนจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรม
จังหวัด/ท่องเที ่ยวกีฬาจังหวัด /สำนักงานจังหวัด/ม.นครพนม/              
ม.เกษตรศาสตร์ (สกลนคร) ม.ราชภัฏสกลนคร/ม.เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

กิจกรรมที่ 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ัดก ิจกรรมฝ ึกอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการพ ัฒนาผ ู ้ประกอบการ 
ในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จำนวน 3 วัน 2 คืน  
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 1 (สกลนคร) จังหวัดละ 300 คน  
ประกอบด้วย ครู นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 6  
โรงเรียน โรงเรียนละ 50 คน รวม 300 คน คณะกรรมการดำเนินงาน 
และวิทยากร 30 คน รวม 330 คน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 330 คน x 100 บาท x 3 วัน =  
99,000 บาท  
  - ค่าอาหารกลางวัน 330 คน x 250 บาท x 3 วัน = 247,500  
บาท  
  - ค่าอาหารเย็น 330 คน x 300 บาท x 2 วัน = 198,000 บาท  
  - ค่าท่ีพักผู้เข้ารับการอบรมห้องละ 1,200 x 165 ห้อง x 2 คืน = 
396,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

  - ค่าที่พักวิทยากรและคณะทำงาน 1,200 x 15 ห้อง x 3 คืน = 
54,000 บาท 
   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรม 50,000 บาท 
   - ค่าเอกสารในการฝึกอบรม 330 คนx 100 บาท = 33,000 
บาท 
   - ค่าของชำร่วยประธานในการเปิดงาน 1,500 บาท 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 x 8 x 3 x 3 คน = 86,400 บาท 
   - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 600 x 12 คน x 12 ชม. =   
86,400 บาท 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง โรงเรียนละ 4,000 บาท x 6  
โรงเรียน = 24,000 บาท  
    - ค่าเกียรติบัตร 20 บาท x 330 คน = 6,600 บาท  
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงาน 30 คน x 500 บาท =  
15,000 บาท 
    - ค่าเดินทางของวิทยากร (เครื่องบิน + รถยนต์โดยสาร) 2,150 x  
6 เที่ยว + โดยสาร 600 x 3 คน = 14,700 บาท 
    - รวมทั้งสิ้น 1,312,100 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสอง 
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 2 (นครพนม) 1,312,100 บาท 
   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 3 (มุกดาหาร) 1,312,100 บาท 
รวมทั้งสิ้น 3,936,300 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพัน
สามร้อยบาทถ้วน) 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
/ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม / สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร/พัฒนาชุมชนจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรม
จังหวัด/ท่องเที ่ยวกีฬาจังหวัด /สำนักงานจังหวัด/ม.นครพนม/                 
ม.เกษตรศาสตร์ (สกลนคร) ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

กิจกรรมที่ 5.4 
 
 
     
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

โรงเรียนนำร่องค้นหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ ่นพร้อมจัดทำโครงการเพื ่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุน  
 - งบประมาณสนับสนุนการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนนำร่องจังหวัดละ 6 โรงเรียน รวม 18 
โรงเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร/พัฒนาชุมชนจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/



 ๗ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด /สำนักงานจังหวัด/ม.นครพนม/ม.เกษตรศาสตร์ 
(สกลนคร) ม.ราชภัฏสกลนคร/ราชมงคลอีสาน 

กิจกรรมที่ 5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

 การติดตามกิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นบูรณาการเชิงพื ้นที ่อย่างสร้างสรรค์ โดยโรงเรียนนำร่อง
นำเสนอความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำเป็นวีดีทัศน์นำเสนอ การนำเสนอ
วัฒนธรรมท้องถ ิ ่นในร ูปแบบการแสดง การนำเสนอความรู้                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามช่องทางท่ีหลากหลาย  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานฯ จำนวน 15 คน+
คนขับ 2 คน 240 บาท x 17 คน x 18 วัน (จังหวัดละ 6 วัน) = 
73,440 บาท 
 - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการ 15 คน x 500 บาท = 7,500 
บาท  
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ 1,000 x 16 วนั x 2 คัน = 32,000 
บาท 
 - ค่าที่พักกรรมการติดตาม 1,200 x 9 ห้อง x 18 วัน = 
194,400 บาท  
 - รวมเป็นเงิน 307,340 บาท (สามแสนเจด็พันสามร้อยสีส่ิบ
บาทถ้วน) 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร/พัฒนาชุมชนจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด /สำนักงานจังหวัด/ม.นครพนม/ม.เกษตรศาสตร์ 
(สกลนคร) ม.ราชภัฎสกลนคร/ราชมงคลอีสาน 

กิจกรรมที่ 5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันประชันผลงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 
(พลิกแผ่นดินอีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สุขล้นเม่ือมีกิน)   
- ค่าสนับสนุนการดำเน ินการจ ัดแสดงผลงาน นว ัตกรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละสถานศึกษาๆ ละ 10,000 x 18 แห่ง = 
180,000 บาท 
- ค่ากรรมการตัดสิน 2,500 x 10 คน x 2 วัน = 50,000 บาท 
- ค่าสถานที ่/ตกแต่งสถานที่/ค่าเครื ่องเส ียง/อุปกรณ์จ ัดงาน/           
ค่าสถานที่/ค่าเต้นท์จัดงาน 300,000 บาท 



 ๘ 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่มสำหรับคณะทำงานและกรรมการ                 
40 คน x 100 x 2 วัน = 8,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานและกรรมการ 40 คน x 250 
x 2 วัน =20,000 บาท  
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับคณะทำงาน  30 คน x 500 x               
1 วัน = 15,000 บาท  
- ค่าสมนาคุณประธานในพิธีเปิด 1,500 บาท  
- ค่าพิธีกรในงาน 5,000 บาท x 2 คน = 10,000 บาท  
รวม 584,500 บาท (ห้าแสนแปดหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร/พัฒนาชุมชนจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด /สำนักงานจังหวัด/ม.นครพนม/ม.เกษตรศาสตร์ 
(สกลนคร) ม.ราชภัฏสกลนคร/ราชมงคลอีสาน 

   กิจกรรมที่ 5.7  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมถอดบทเรียนและหาแนวทางพัฒนา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 100 x 1 วัน = 6,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 250 x 1 วัน = 15,000 บาท 
- ค่าเอกสารในการประชุม 60 คน x 100 บาท = 6,000 บาท 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 60 คน x 500 บาท = 30,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำรูปเล่มรายงาน 30,000 บาท  
- ค่าจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 500 บาท x  
450 เล่ม = 225,000 บาท  
- รวม 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
/ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม / สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร/ 

 9,143,540 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนสามพันห้าร้อยส่ีสิบ
บาทถ้วน) 

หน่วยดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
8.  งบประมาณ  9,143,540 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนสามพันห้าร้อยส่ีสิบ

บาทถ้วน) 
๙.  ผลผลิต (output)     1. มีผู้ประกอบการมือใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่สามารถสร้าง

รายได้จากการเป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 



 ๙ 

หัวข้อ รายละเอียด 
   2. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จัก
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 18 แห่ง  
    3. มีผล ิตภ ัณฑ์ที่ เป ็นนว ัตกรรมที ่ เก ิดจากพัฒนาของผ ู ้ เร ียน 
ตลอดจนนำเสนอศิลปวัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู ้จัก
แพร่หลาย 
    4. มีสื่อแหล่งเรียนรู้และการนำเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
   4. มีแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนทีเ่กิดจากความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชน ที่ได้รับการสนุนจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10   

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมจาก
ผลิตภัณฑ์ สินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ที่เป็นที่
รู้จัก 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ  
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์                
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรายได้ให้
ชุมชนได้จริงเพิ่มข้ึนร้อยละ 10   

 
  
    
 



 
 
 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖5   
2.  ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วย
ตั ้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที ่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบ
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
ในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อ
จากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู
เป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 จากสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรค
ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เป็นโรคร้ายแรง ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของ
ประชาชนทั่วโลกและคนไทย ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรง สถานการณ์
การระบาดกำลังแพร่กระจายยังไม่สามารถควบคุมได้ สาเหตุการเสียชีวิตส่วน
ใหญ่ ตัวไวรัส COVID-19 จะทำให้เกิดการไข้สูง จาม ไอ การอักเสบของปอด
และเยื้อหุ้มปอดอย่างรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามอัตราการตายไม่ได้สูงมากนัก
เพียง 1-3 % ร้ายแรงน้อยกว่า SAR ซึ่งมีอัตราการตาย 10% 
     สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกพบผู้ติด
เช ื ้อ จำนวน 23,377,806 ราย เส ียชีว ิต 808,588 ราย รักษาหาย 
15,904,288 ราย 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
บราซิล อินเดีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 117 
จาก 213 ประเทศ ในทวีปเอเชียติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ได้แก่ อินเดีย ฟิลิปปินส์ 
อิรัก บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย ( ข้อมูล ณ วันที่ 2๓ สิงหาคม 2563 ที่มา:
https://www.worldometers.info/coronavirus/)  และพบการระบาดใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม  สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย มี
ผ ู ้ป ่วยเพิ ่ม ๕ ราย คน ผู ้ท ี ่ เด ินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State 
Quarantine จากอินเดีย 1 ราย อังกฤษ 1 ราย  และโอนมาน ๓ ราย ผู้ป่วย
สะสม 3,395 คน รักษาหายแล้ว 3,221 คน เสียชีวิต 58 ราย ( ข้อมูล ณ 
วันที่ 2๓ สิงหาคม 2563 ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19) สถานการณ์โรค 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
COVID-19 จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย รายสุดท้าย วันที่ 26 
มีนาคม 2563 (ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นเวลา 150 วัน)  มีผู้เข้าอาการเข้าข่าย
สงสัย (PUI) สะสมจำนวน 119 ราย (ผลตรวจ COVID-19 ไม่พบเชื้อทุกราย)  
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วย PUI สะสมจำนวน 300 ราย (ผล
ตรวจ COVID-19 ไม่พบเชื้อทุกราย) ( ข้อมูล ณ วันที่ 2๓ สิงหาคม 2563 ) 
       จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม  มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดนยาวประมาณ ๗๒ กิโลเมตร ติดกับพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ๓ อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดอนตาล และอำเภอหว้านใหญ่ มีผู้เดิน
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของ
โรค เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารจำนวนมาก จำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมรับมือการระบาดของโรคที ่อาจเกิดขึ ้นให้เป็นไปอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพื ่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรค จัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
(IAP) ในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระหว่างประเทศ  
2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและรายงานโรคตาม
แนวชายแดน พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกำกับติดตามกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด
และระหว่างประเทศ 
3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
ประเทศ  
๔) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน
โรค COVID-19 
๔) เพ่ือให้มีทรัพยากรเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ให้กับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ให้เพียงพอต่อการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1) มีแผนเผชิญเหตุ (IAP) ในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ
ระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( 
COVID-19 ) 
๒) มีระบบฐานข้อมูลในการกำกับติดตามกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดและระหว่าง
ประเทศ 
3) ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรค และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ( COVID-19 ) 
๔) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย อย่างเพียงพอ 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร และ สปป.ลาว 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 

- เตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรค จัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุ (IAP) 
ในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระหว่างประเทศ 



หัวข้อ รายละเอียด 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ : 1,000,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ส่วนราชการ  

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและรายงานโรคตามแนว
ชายแดน พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกำกับติดตามกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดและ
ระหว่างประเทศ งบประมาณ : 500,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ  
งบประมาณ : 500,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-การจัดทำสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค COVID-19 
งบประมาณ : 100,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-จัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายแบบตั้งโต๊ะ   
งบประมาณ : ๑,๐00,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖4 - กันยายน ๒๕๖5 
8.  งบประมาณ ๓,๑00,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (Output) ๑) มีแผนเผชิญเหตุ (IAP) ในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ

ระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( 
COVID-19 ) 
๒) มีระบบฐานข้อมูลในการกำกับติดตามกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดและระหว่าง
ประเทศ 



หัวข้อ รายละเอียด 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑) มีแผนเผชิญเหตุ (IAP) ในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ
ระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( 
COVID-19 ) 
๒) มีระบบฐานข้อมูลในการกำกับติดตามกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดและระหว่าง
ประเทศ 
3) มีระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
ประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 
๔) ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรค และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ( COVID-19 ) 
  

 



แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief ) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief ) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซล 
2.ความสำคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

       ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามมติคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค และกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทา
ภัยแล้ง การขุดบ่อบาดาล การขุดลอกคูคลอง และการรองรับน้ำฝนนอกเขตพ้ืนที่ ตาม Road Map 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
       จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งเป็น
โรคติดต่อที่ร้ายแรงและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ส่งกระทบ                   
ต่อเศรษฐกิจและสังคม นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จากการออกคำสั่งดังกล่าวทำให้ประชาชนกักตัวเองที่บ้าน เพ่ือลด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มาตรการนี้อาจช่วยให้คนปลอดจากโรค แต่ในเวลาเดียวกันคนที่พ่ึงพิง
การขับเคลื่อนของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอาหาร ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน และการประกาศเคอร์ฟิว การให้บริการต่าง ๆ ก็ต้องหยุดชะงักลง ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ มีการหยุดจ้างงานเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค ทำให้กิจการร้านค้าหยุดกิจการ และกิจการที่จะต้องใช้กำลังผู้ในการบริการต้องปิดกิจการ
ลง ประชาชน ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดในประเทศไทย ต้อง
อพยพกลับคืนถิ่นภูมิลำเนาและไม่มีงานทำ และขาดรายได้มีผลทำให้ความเจริญด้านเศรษฐกิจและ
สังคมย่ำแย่ลง  ประชาชนตกงานไม่มีงานทำ  
     จากสาเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ราษฎรที่อพยพกลับคืนถิ่นภูมิลำเนาได้หันกลับมาประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมมากขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน
พบว่าในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยได้ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาขาด
แคลนน้ำเพ่ือการเกษตร และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น หากปล่อยไว้เช่นนี้จะเกิดปัญหาเรื้อรัง และ
จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะน้ำเพ่ือการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซลเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ได้มีน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี เป็นการสร้างรายได้  สร้างความสุข
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างยั่งยืน 

 



๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือจัดหาน้ำให้ราษฎรเพ่ือใช้ในการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ 
      ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      (COVID -19) 
3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกร กระตุ้นรายได้สู่ภาคประชาชนและเศรษฐกิจ 
3.4 เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์การ      
       แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  และกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด 
3.5 เพ่ือจัดหาน้ำสะอาดให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภค 

4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.ได้ระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ได้มาตรฐาน 
    จำนวน 249 แห่ง 
2 ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยแล้ง จำนวน 1,650 ครอบครัว 

5.พ้ืนที่เป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินพ้ืนที่เป้าหมาย 41 ตำบล 7 อำเภอ 120 หมู่บ้าน ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร 
6.กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม.                  

และติดตั้งระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์  
7.หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร 
8.ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
9.งบประมาณ 122,259,000.-บาท 
10.ผลผลิต (Output) 10.1 จำนวนบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. 

และติดตั้งระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 249 แห่ง  
10.2 พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร 
จำนวน 7 อำเภอ  41 ตำบล 120 หมู่บ้าน เนื้อที่รับประโยชน์ประมาณ  4,500 ไร่ 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    (Outcom) 

11.1 สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ให้ได้มีน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมอย่างพอเพียง                 
        ตลอดทั้งปี โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส  
        ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์  
          จำนวน 249 แห่ง  
11.2 เป็นการสร้างรายได้สร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับ 
        ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)                      
         อย่างยั่งยืน 
11.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 อำเภอ  41 ตำบล  
          120 หมู่บ้าน เนื้อที่รับประโยชน์ประมาณ  3,700 ไร่ 
 11.4 เพ่ือเป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกร กระตุ้นรายได้สู่ภาคประชาชนและเศรษฐกิจ 
 11.5 เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในแรงงานคืนถิ่นจากภัยโควิด-19                  
 

 



๘ 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 

  (นายมนตสิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน) 

 หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒ 

ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

--------------------- 
  

การดำเนินการ ดำเนินการ
แลว 

ไมได
ดำเนินการ 

๑) นำขอมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวดั
ในกลุมจังหวดัไปประกอบการจดัทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
ก.บ.ภ. กำหนด 

√  

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการท่ีมีสถานท่ีตั้งทำการอยูในจังหวัด 
ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ังผูแทน 
ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดตามมาตรา ๕๓/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๔ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

√  

๓)  การประชุมของ ก.บ.ก. เพ่ือจัดทำและเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ี ก.บ.ภ. กำหนด 

√  

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดั งกล าวขางตนเปนความจริงทุกประการ ท้ั งนี้ ไดแนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพรอมนี้ดวย 

 

 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ  ใหจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดเปนผูจัดทำ



๙ 

 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน 
 

หัวขอ แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

เปาหมายการพัฒนา “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนยกลาง
การพัฒนาอยางยั่งยืนแหงอนุ
ภูมิภาคลุมน้ำโขง” 

“ครัวอาหารปลอดภัย ศูนยกลาง
การคาโลจิสติกสใหม เมืองแหง
ความสุขทุกชวงวัย” 

ปรับเปลี่ยนให
เปาหมายการพัฒนา
ตรงตามอัตลักษณ
ของจังหวัดท้ัง 3 
จังหวัดในกลุมสนุก 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
ตามเปาหมาย 
การพัฒนา 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ 
(GPCP : Gross Provincial 
Cluster Product) เพ่ิมรอยละ 4 
จากปท่ีผานมา 
2. รอยละของพ้ืนท่ีเกษตร
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
3. รอยละท่ีลดลงของสัดสวนหนี้
ตอครัวเรือน รอยละ 5 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดฯ 
(GPCP : Gross Provincial 
Cluster Product) เพ่ิมรอยละ 4 
จากปท่ีผานมา 
2. รอยละของพ้ืนท่ีเกษตร
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
3. รอยละท่ีลดลงของสัดสวนหนี้
ตอครัวเรือน รอยละ 5 

- 

ประเด็นการพัฒนา 1. การพัฒนาการทองเท่ียว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือน
บาน 
2. การสงเสริม พัฒนาการผลิต
และสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร
และครัวอาหารปลอดภัย 
3. การพัฒนาขีดความสามารถดาน
การคา การลงทุนและโลจิสติกส
ใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 
4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม 
และความม่ันคง 

1. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและ
สรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตรและ
ครัวอาหารปลอดภัย 
2. การพัฒนาการทองเท่ียว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือน
บาน 
3. การพัฒนาขีดความสามารถดาน
การคา การลงทุนและโลจิสติกส
ใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี 
4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม 
และความม่ันคง 

ในป พ.ศ. 2565 
มุงเนนความสำคัญ
ของการสงเสริม 
พัฒนาการผลิตและ
สรางมูลคาเพ่ิมทาง
การเกษตรและครัว
อาหารปลอดภัย 
เปนอันดับแรก จึง
ปรับเปลี่ยน 

 
 

 
---------------------------------------------- 
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