โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 263,164,100 บาท
ลําดับ

ประเด็น
การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
รวม จํานวน 26 โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 7 โครงการ
1

2

1

1

โครงการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยดําเนินการ
263,164,030.00
82,418,830.00

65,000,000 โครงการชลประทานสกลนคร

กิจกรรมที่ 1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําสาย LMC อ่างเก็บน้ํา
ห้วยน้ําเที่ยง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกุดเรือคํา
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

6,000,000 โครงการชลประทานสกลนคร

กิจกรรมที่ 2 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านดงมะไฟอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลบ่อแก้ว อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

5,000,000 โครงการชลประทานสกลนคร

กิจกรรมที่ 3 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยด่านม้าแล่น
ระยะที่ 2 ตําบลดงหม้อทองใต้ อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

29,000,000 โครงการชลประทานสกลนคร

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงคลองส่งน้ําสาย 1R-RMC ระยะที่ 1 ประตูน้ํา
ห้วยปลาหาง ตําบลม่วงไข่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

25,000,000 โครงการชลประทานสกลนคร

โครงการส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสานตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2,071,200 สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสาน

3

4

1

1

1) กิจกรรม อบรมเกษตรกรต้นแบบ
2) กิจกรรม สนับสนุนพันธุ์พืชให้เกษตรกร
โครงการไก่ไข่สร้างสุข

56,200
2,015,000
3,824,830

สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร
สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริใน
โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

1,592,130

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 2 เลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

2,232,700

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําปลอดภัยตาม
มาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม

1,128,000 สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาฟาร์มและส่งเสริมให้เป็นฟาร์มต้นแบบการ
เลี้ยงสัตว์น้ําแบบอินทรีย์ในนาข้าวอินทรีย์

798,900

สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ํา
ตามมาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS

47,400

สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปเพื่อสร้างสินค้าประมงมูลค่าสูงจากผลผลิต
การเลี้ยงสัตว์น้ําในนาข้าวอินทรีย์

86,700

สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร

ลําดับ
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ประเด็น
การพัฒนา

1

1

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินและตรวจรับรองมาตรฐานการเลี้ยง
สัตว์น้ําในนาข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS

195,000

โครงการจัดทําต้นแบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิต
ข้าวเม่าบรรจุถุงตามมาตรฐาน GMP เพื่อขึ้นทะเบียน อย.

274,000 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
39,000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

กิจกรรมที่ 2 จัดทําต้นแบบการผลิตข้าวเม่าบรรจุถุงตามมาตรฐาน
GMP

235,000

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัด
สกลนคร

9,790,500 สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์

2,890,500

1.3 อบรมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอและจังหวัด
1.4 อบรมผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS เพื่อการรับการ
ตรวจรับรองผู้ที่สนใจเข้าร่วมการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม จํานวน 300 ราย
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์จังหวัดสกลนคร
2.1 เพิ่มศักยภาพผลิตพืชผักอินทรีย์ (ปรับลด 1,500,000 บาท)
1

2

สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร

2,400,000
24,000
466,500

6,900,000 สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร
6,000,000

2.2 เพิ่มศักยภาพการเพาะกล้าพืชผักอินทรีย์ (ปรับลด 600,000 บาท)
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร

900,000
330,300

ม.เกษตรศาสตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 1 การขยายแปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 113
Model (1 ไร่ 1 ปี 300,000 บาท)

112,100

ม.เกษตรศาสตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแปลงอินทรีย์
แบบผสมผสานตามโมเดล 1-1-3

218,200

ม.เกษตรศาสตรฯ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
จํานวน 7 โครงการ
8

สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทําต้นแบบการปลูกข้าวเหนียวตามมาตรฐาน
GAP

1.2 สร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร

7

หน่วยดําเนินการ

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
เชิงนวัตกรรมผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

126,620,800
2,648,500

ม.เกษตรศาสตรฯ

ลําดับ
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ประเด็น
การพัฒนา

2

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ (Product
Checklist) เพื่อร่วมกันค้นหาผลิตภัณฑ์เด่น (Product Hero) ของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายการสร้างสรรค์แนวคิดการพัฒนาสินค้าด้วยการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สู่สินค้าคุณภาพสูง (High quality
product)

1,521,620

ม.เกษตรศาสตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์อย่าง
มีคุณค่ามีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและ
ตรงตามความต้องการของตลาด

525,000

ม.เกษตรศาสตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เชิงพาณิชย์
โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
สินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครเข้าสู่ตลาดสากล
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

601,880

ม.เกษตรศาสตรฯ

กิจกรรมที่ 1 จัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า GI ของจังหวัดสกลนคร

10

2

1,401,300 สนง.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
652,500 สนง.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับคุณภาพนักออกแบบชุมชนผลิตภัณฑ์
ผ้าครามธรรมชาติ GI สกลนคร

132,400 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพ (ต่อยอด) Young Smart Kramer
คน GI ผ้าครามธรรมชาติ

131,100 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โครงการพัฒนาศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพ

กิจกรรมหลักที่ 3 ก่อสร้างร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
กุดสะกอย
2

2,317,300 สนง.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดสกลนครของ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
บ่อเดือนห้า
กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเฮือนวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า
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หน่วยดําเนินการ

1,195,000

มณฑลทหารบกที่ 29

500,000

มณฑลทหารบกที่ 29

375,000

มณฑลทหารบกที่ 29

320,000

มณฑลทหารบกที่ 29

โครงการส่งเสริมงานประเพณี สําคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12
คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมงานประเพณีสําคัญจังหวัดสกลนคร

5,567,500

กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดงานจากดั้งเดิมในรูปงาน
ประเพณีแบบใหม่ทันสมัยและพัฒนาเทคนิคการแสดงทางวัฒนธรรมให้
ได้มาตรฐาน

1,817,500

3,000,000

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร
สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สกลนคร

ลําดับ
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ประเด็น
การพัฒนา

2

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 มหกรรมมูนมังอีสาน “มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน”

471,000 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณี ท่องเที่ยววิถีธรรม

279,000

14

2

2

อําเภอพรรณานิคม

โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นวัดถ้ําผาแด่น และส่งเสริม/
พัฒนาอาชีพเชิงวัฒนธรรม) ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 3 ธรรม
(ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

8,551,200

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชุมชนและสถานที่สําคัญรอบวัดถ้าผาแด่นให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

5,750,000

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสินค้าเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการเส้นทาง
ไปวัดถ้ําผาแด่นให้สามารถรองรับและตอบสนองกําลังซื้อ
ของนักท่องเที่ยวในทุกระดับ

2,018,200 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร

กิจกรรมที่ 4 จัดทําและเผยแพร่สื่ โฆษณาเส้นทางการท่องเที่ยว
วัดถ้ําผาแด่น ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบ 3 ธรรม คือ ธรรมะ
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
13
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โครงการส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สกลนคร

783,000

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร

2,341,300

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร

274,200

สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร
สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร
สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสกลนคร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สกลนคร

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สกลนครเทรลรันนิ่ง
SakonNakhon Trail Running 2021
กิจกรรมที่ 4 จัดการแสดงแสง สี เสียง ตํานานหนองหาร
เพื่อการท่องเที่ยวงานมหกรรมท่องเที่ยวหนองหาร
กิจกรรมที่ 5 ท่องเที่ยว 3 ธรรม กินอยู่ปลอดภัย ณ ถิ่นสกล

150,000

กิจกรรมที่ 6 อบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด

1,000,000

295,400

กิจกรรมที่ 7 เส้นทางบุญตามรอยธรรม พระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโต เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโต

343,600

กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมการตลาดผ้าย้อมครามผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมหกรรมมหัศจรรย์ครามสวย ณ อากาศอํานวย

278,100 ที่ทําการปกครองอําเภออากาศ
อํานวย

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนน เพื่อสนับสนุนนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงทางหลวงเปิดเกาะกลาง และทางเข้า-ออก
คู่ขนานสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนธาตุนาเวง-สกลนคร
ระหว่าง กม.1+000 – กม.5+604 เป็นช่วงๆ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนเพื่อ
สนับสนุนการเกษตรและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

104,000,000 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3,500,000

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

20,000,000

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

ลําดับ

ประเด็น
การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงทางหลวง ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางและระบบ
ระบายน้ํา ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0302
ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง กม.161+522 - กม.162+020 ระยะทาง
0.498 กิโลเมตร

15,500,000 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2
(สว่างแดนดิน)

กิจกรรมที่ 4 บํารุงรักษาทาง สาย สน.2052 แยกทางหลวง
หมายเลข 22 - บ้านลาดกระเฌอ - อําเภอพังโคน - พรรณานิคม กุดบาก - จังหวัดสกลนคร

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

กิจกรรมที่ 5 บํารุงรักษาทาง สาย สน.2033 แยกทางหลวง
หมายเลข 22 - เขื่อนน้ําอูน อําเภอพังโคน - กุดบาก พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

กิจกรรมที่ 6 บํารุงรักษาทาง สาย สน.3007 แยกทางหลวง
หมายเลข 213 - บ้านโคกสะอาด อําเภอภูพาน - เต่างอย
จังหวัดสกลนคร

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

กิจกรรมที่ 7 บํารุงรักษาทาง สาย สน. 3048 แยกทางหลวง
หมายเลข 223 - บ้านบึงน้อย อําเภอเมืองสกลนคร - เต่างอย จังหวัด
สกลนคร

10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

กิจกรรมที่ 8 บํารุงรักษาทาง สาย สน. 4009 แยกทางหลวง
หมายเลข 228 - บ้านโคกคอน อําเภอเจริญศิลป์ -สว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร

10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
จํานวน 6 โครงการ
15

16

3

3

หน่วยดําเนินการ

21,590,500

โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัด
สกลนคร
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3,824,400

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มรายได้ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมากเม่า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพเชิงพื้นที่

292,700 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
4,170,300
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสม
กับศักยภาพเชิงพื้นที่ได้แก่ ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่า ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดบัว ผลิตภัณฑ์จากกล้วย และ
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

3,420,300 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาการตลาด ช่องทางการจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสมกับประชาชน และศักยภาพ
เชิงพื้นที่

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร
3,531,700 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

750,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

ประเด็น
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา
17
3
โครงการพัฒนาสังคมสูงวัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาจังหวัดสกลนคร

ลําดับ

กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ

18

19

3

3

3

2,644,900

สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสกลนคร

699,700 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
1,338,900 1. สํานักงานแรงงานจังหวัด
สกลนคร
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมหลักที่ 3 การตลาดสินค้าออนไลน์ และ Content
marketing

173,200 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “โรงเรียน
ผู้สูงอายุ”1 อําเภอ 1 ตําบล

433,100 1. สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร
2. สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน

544,500 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มความรู้ทักษะการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
การเกษตร, เครื่องสูบน้ํา, รถจักรยานยนต์

276,600 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มความรู้ทักษะการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในครัวเรือน การให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์

267,900 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สําหรับสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตคราม

406,400 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนานวัตกรรมสําหรับการแปรรูปกากคราม

69,000 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 2 การสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

94,700 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมหลักที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
20

หน่วยดําเนินการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน จํานวน 3 โครงการ

242,700 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
10,000,000
30,309,100

สํานักงานจังหวัดสกลนคร

ประเด็น
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา
21
4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ

ลําดับ

- กิจกรรมก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร (Check Dam)
จํานวน 138 ฝาย
22

4

โครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ ป่าชุมชน ที่สาธารณะประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกป่าเศรษฐกิจครอบครัว (ประดู่,
แดง, สัก, มะค่าโมง, พะยูง, ชิงชัน, ยางนา) ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
กิจกรรมที่ 2 การฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ดินและน้ํา เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น (เพาะชํากล้าไม้มีค่า กล้าไม้
สมุนไพร กล้าหวาย และกล้ายางนา)

กิจกรรมที่ 3 ปลูกเสริมป่าชุมชน
23

4

โครงการการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล จํานวน 90 บ่อ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม จํานวน 3 โครงการ
24

5

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- กิจกรรมฝึกทบทวนยุทธวิธีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

25

5

หน่วยดําเนินการ
3,022,900 หน่วยต้นน้ําห้วยน้ําพุงจังหวัด
สกลนคร
3,022,900 หน่วยต้นน้ําห้วยน้ําพุงจังหวัด
สกลนคร
5,146,200

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สกลนคร

497,800 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
3,660,900 หน่วยต้นน้ําห้วยน้ําพุงจังหวัด
สกลนคร/โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดําริป่าดง
ชมภูพานและป่าดงกะเฌอ
จังหวัดสกลนคร /โครงการ
พัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่
โครงการป่ารักน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริบ้าน
ถ้ําติ้วจังหวัดสกลนคร
987,500

ศูนย์ป่าไม้สกลนคร

22,140,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สกลนคร และ
22,140,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
2,224,800
1,866,600

ที่ทําการปกครองจังหวัด
สกลนคร

1,866,600

ที่ทําการปกครองจังหวัด
สกลนคร

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER
ONE) ในสถานประกอบการ

236,000 สนง.แรงงานจังหวัดสกลนคร

-อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

236,000 สนง.แรงงานจังหวัดสกลนคร

ประเด็น
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา
26
5
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีระยะเร่งด่วน
5 ปีแรกของจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ
พ. ศ. 2564

ลําดับ

กิจกรรมหลักที่ 1 ผลิตรายการวิทยุ ผู้ว่าฯพบประชาชน
เมืองสกลน่าอยู่ ทาง สวท.สกลนคร

หน่วยดําเนินการ
122,200

สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสกลนคร

122,200 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

