
แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 2561-2564

          -        4,020,000              -                -        4,020,000
1 โครงการจัดท าแผนที่ความ

สูง-ต่ า ของพ้ืนผิวดินใต้ทอ้งน้ าหนองหาร
 และการส ารวจ ออกแบบ

4.2.1.2 1 3 มรภ.สกลนคร
อ.วุฒินันต์  ประทมุ
คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม

          -   2,010,000               -                -        2,010,000

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจเส้นแนวขอบตล่ิง
รอบหนองหาร

           -   515,000                   -                 -           515,000

กิจกรรมที่ 2 การส ารวจระดับความสูง-ต่ า
ของผิวดินใต้ทอ้งน  าของหนองหาร

           -   1,435,000                 -                 -         1,435,000

กิจกรรมที่ 3 จัดท าแผนที่แนวเขต
หนองหาร แผนที่ระดับทอ้งน  า และ
ค านวณปริมาณความจุของน  าในหนองหาร

           -   60,000                      -                 -              60,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
2. แผนบรูณาการเพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของหนอหาร

สรุปรายละเอียดโครงการบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)  งบประมาณด าเนินการ

แผนบรุณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต
หน่วย

ด าเนินการ

หนา้ 1 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563     2,564.00 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

    61,300,000      340,612,000     9,110,000   3,670,000   414,692,000
1 โครงการแผนบูรณาการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าหนองหาร
4.2.2.1 2 3     61,300,000      340,612,000     9,110,000   3,670,000   414,692,000

กิจกรรมที ่1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่การบริหารจัดการพื นทีก่ลุ่มหนองหาร

                    -           34,068,000                   -                  -        34,068,000

กิจกรรมที ่1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) แหล่งก าเนิดมลพิษในพื นทีลุ่่มน  าหนองหาร

 ม.เกษตรฯ

-                  

          6,000,000                   -                  -          6,000,000

กิจกรรมที ่1.2 เพิม่ศักยภาพระบบโทรมาตรเพือ่การ
พยากรณ์น  า และการบริหารจัดการน  าอย่างยั่งยืน

 ม.เกษตรฯ

-                  

        27,568,000                   -                  -        27,568,000

กิจกรรมที ่1.3 การประชาสัมพันธส์ถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของหนองหาร

 มรภ.สกลนคร
ดร.เด่นชัย  สมปอง
อ.ศุภมิตร  บุญทา

-                               500,000                   -                  -             500,000

กิจกรรมที ่2 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด ระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนใน
เขตพื นทีลุ่่มน  าหนองหาร

     61,300,000       291,650,000                   -                  -      352,950,000

กิจกรรมที ่2.1 การส ารวจ ออกแบบรายละเอียดและ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมการสร้างระบบบ าบัดน  า
เสียรอบหนองหาร

 สนง. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัฯ      61,300,000                        -                     -                  -        61,300,000

กิจกรรมที ่2.2 เพิม่ประสิทธภิาพระบบรวบรวมและ
บ าบัดน  าเสียเทศบาลนครสกลนคร ระยะที ่1

สนง.เทศบาลนครสกลนคร                     -         171,650,000    171,650,000

กิจกรรมที ่2.3 เพิม่ประสิทธภิาพระบบรวบรวมน  าทิ ง
 ในพื นทีเ่ทศบาลต าบลท่าแร่

สนง. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวดั
สกลนคร

                    -         120,000,000    120,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
3. แผนบูรณาการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพน้ าหนองหาร

สรุปรายละเอียดโครงการบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)  งบประมาณด าเนินการ

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต
หน่วย

ด าเนินการ

2 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563     2,564.00 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต
หน่วย

ด าเนินการ
กิจกรรมที ่3 การก ากับควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่ง
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย 
กิจกรรมก่อสร้างบ่อบ าบัดน  าเสียขนาด จ านวน 4 บ่อ

ศูนย์วจิัยประมงฯ จังหวดัสกลนคร                     -             5,570,000        5,570,000

กิจกรรมที ่4 การส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารเคมี
 และพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ในพื นทีร่อบหนองหาร

มรภ.สกลนคร                     -             4,654,000                   -                  -          4,654,000

กิจกรรมที ่4.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลผลิต
เกษตรปลอดภัยให้แก่เกษตรกรในเขตพื นทีห่มู่บ้าน
รอบหนองหาร

ดร.ปิยะจินต์  ปัทมดิลก
คณะวทิยาการจัดการ

                    -             3,554,000                   -                  -          3,554,000

กิจกรรมที ่4.2 ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารเคมี 
และพัฒนา
ไปสู่เกษตรอินทรีย์ในพื นทีร่อบหนองหาร

นายทรงทรัพย์  อรุณกมล
คณะเทคโนโลยี การเกษตร

                    -             1,100,000                   -                  -          1,100,000

กิจกรรมที ่5 การศึกษาความเป็นไปได้และจัดให้มีการ
ใช้เรือพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในหนองหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ทางเลือก ร่วมกับ สนง.พลังงาน
จังหวดัสกลนคร

                    -             3,500,000      3,500,000   3,500,000      10,500,000

กิจกรรมที ่5.1 ออกแบบเรือล่องหนองหารขับเคล่ือน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ

                    -                     -                  -                       -   

กิจกรรมที ่5.2 ประกอบเรือล่องหนองหารและ
ทดสอบการเดินเรือ

                    -                          -                     -                  -                       -   

กิจกรรมที ่5.2 วเิคราะห์และสรุปผลโครงการ                     -                          -                     -                  -                       -   
กิจกรรมที ่6 การติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพน  า
แหล่งน  าหนองหาร

มรภ.สกลนคร                     -             1,170,000        170,000      170,000        1,510,000

กิจกรรมที ่6.1 ติดตามสาหร่ายสีเขียวแกมน  าเงินที่
สร้างสารพิษในหนองหาร

ดร.นพรัตน ์ สิทธิวงศ์
สาขาวิชาชีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    -                170,000        170,000      170,000           510,000

3 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563     2,564.00 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต
หน่วย

ด าเนินการ
 กิจกรรมที ่6.2 ส ารวจการติดเชื อปรสิตในสัตวน์  าจืด 
(ปู ปลา และหอย) ทีส่ามารถติดต่อสู่คนและสัตว ์
บริเวณหนองหาร

ดร.กุลวดี  สุวรรณไตรย์
สาขาวชิาชีววทิยา
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    -                500,000                   -                  -             500,000

กิจกรรมที ่6.3 ติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพน  าหนอง
หารด้วยการส ารวจระยะไกล

ดร.ประวิทย์  อ่วงอารีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

                    -                500,000                   -                  -             500,000

กิจกรรมที ่7 การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูหนองหาร

มรภ.สกลนคร                     -                          -        5,440,000                -          5,440,000

กิจกรรมที ่7.1 ส่งเสริมการใช้งานระบบบ าบัดน  าเสีย
แบบธรรมชาติในครัวเรือน

ดร.ประวิทย์  อ่วงอารีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

                    -                          -        5,280,000                -          5,280,000

กิจกรรมที ่7.2 ค่ายเยาวชนสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบ
หนองหาร

อ.จิราภรณ์  สุมังคะ
สาขาวิชาชีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    -                          -          160,000                -             160,000

4 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

                  -        2,770,000         750,000         700,000      4,220,000
1 การจัดการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

วัฒนธรรมบนพ้ืนที่รอบหนองหาร
                  -        2,770,000         750,000         700,000      4,220,000

กิจขกรรมที่ 1 การรวบรวมและสืบค้นต านานหนอง
หารจังหวดัสกลนคร

2.2.1.1 1 1 สนง.วฒันธรรมฯ                    -           450,000         550,000         500,000       1,500,000

กิจกรรมที่ 1.1 ส ารวจข้อมูลนิทานพื นบา้น ต านาน ใน
พื นที่ อ าเภอเมือง อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ ทกุหมู่บา้น

สนง.วฒันธรรมฯ                    -           300,000                    -                      -           300,000

กิจกรรมที่ 1.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากอ าเภอเมือง 
อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  สู่
กระบวนการเรียบเรียงเปน็เอกสารเชิงวชิาการโดยผู้มี
ประสบการณ์/ความรู้

สนง.วฒันธรรมฯ                    -           150,000                    -                      -           150,000

กิจกรรมที่ 1.3 จัดประชาคมรวมข้อมูล ในอ าเภอเมือง 
อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอโคกศรีสุพรรณ

สนง.วฒันธรรมฯ                    -                      -           150,000                    -           150,000

กิจกรรมที่ 1.4 การถ่ายทอดภมูิปญัญาชาวบา้นลุ่ม
หนองหาร ในพื นที่อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอโพนนา
แก้ว  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ

สนง.วฒันธรรมฯ                    -                      -           400,000                    -           400,000

กิจกรรมที่ 1.5 จัดพมิพห์นังสือต านานหนองหาร 
จังหวดัสกลนคร ที่ผ่านการประชมคมเพื่อ
ประชาสัมพนัธใ์หค้รอบคลุมทั งจังหวดัและส่งเสริมใหม้ี
การใช้เปน็หลักสูตรทอ้งถิ่น

สนง.วฒันธรรมฯ                    -                      -                      -           500,000         500,000

5. แผนบรูณาการเพ่ือสร้างจิตส านึกประชาชนรักและหวงแหนหนองหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

สรุปรายละเอียดโครงการบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)  งบประมาณด าเนินการ

แผนบรุณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต
หน่วย

ด าเนินการ

5 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบรุณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต
หน่วย

ด าเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมและสร้างกลอนล า บท
สรภญัญะและเพลงเกี่ยวกับหนองหาร

สนง.วฒันธรรมฯ                    -           100,000         200,000         200,000         500,000

กิจกรรมที่ 2.1 การรวบรวมและจัดหมวดหมู่กลอนล า 
บทขับร้องสรภญัญะและบทเพลงเกี่ยวกับหนองหาร

                   -           100,000                    -                      -           100,000

กิจกรรม 2.2 การประพนัธก์ลอนล า  บทขับร้อง
สรภญัญะ และบทเพลงเกี่ยวกับหนองหาร

                   -                      -           200,000                    -           200,000

กิจกรรม 2.3 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธก์ลอนล า  
บทขับร้องสรภญัญะ และบทเพลงเกี่ยวกับหนองหาร

                   -                      -                      -           200,000         200,000

กิจกรรมที่ 3 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กรรวบรวมประวติัความเปน็มาของหมู่บา้น กลุ่ม
ชาติพนัธุอ์ัตลักษณ์ เอกลักษณ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นของชุมชนรองหนอง
หารจังหวดัสกลนคร

มรภ.สกลนคร
ผศ.ธวชัชัย  ไพใหล
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

                   -         1,500,000                    -                      -         1,500,000

กิจกรรมที่ 3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวติั
ความเปน็มาของหมู่บา้นความเปน็มาของกลุ่ม
ชาติพนัธุ ์อัตลักษณ์เอกลักษณ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่นของ
หมู่บา้นรอบหนองหาร จังหวดัสกลนคร

                   -           400,000                    -                      -           400,000

กิจกรรมที่ 3.2 วเิคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูล
ประวติัศาสตร์

                   -           350,000                    -                      -           350,000

6 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบรุณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต
หน่วย

ด าเนินการ
กิจกรรมที่ 3.3 จัดท าเอกสาร ส่ือส่ิงพมิพแ์ละอื่นๆ
เกี่ยวกับประวติัความเปน็มาของหมู่บา้นประวติัความ
เปน็มาของกลุ่มชาติพนัธุ ์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 โบราณสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม
และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ของชุมชนรอบหนองหาร 
จังหวดัสกลนคร

                   -           350,000                    -                      -           350,000

กิจกรรมที่ 3.4 เผยแพร่และประชาสัมพนัธเ์อกสาร
หรือหนังสือประวติัความเปน็มาของหมู่บา้น ประวติั
ความเปน็มาของกลุ่มชาติพนัธุ ์ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  
โบราณสถานขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม
และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ของชุมชนรอบหนองหาร
จังหวดัสกลนคร

                   -           400,000                    -                      -           400,000

กิจกรรมที่ 4 โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษห์นองหาร
เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน

สนง.ศึกษาธกิารจังหวดั                    -           720,000                    -                      -           720,000

กิจกรรมที่ 4.1 จัดท าแนวการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
หนองหารในโรงเรียน

                   -              43,000                    -                      -              43,000

กิจกรรมที่ 4.2 อบรมการสอนส่ิงแวดล้อมทอ้งถิ่น
หนองหาร ด้วยการสร้างจิตส านึก และค่านิยม

                   -              70,000                    -                      -              70,000

กิจกรรมที่ 4.3 สร้างข้อตกลงร่วมกันระหวา่งโรงเรียน 
และชุมชน

                   -              72,000                    -                      -              72,000

กิจกรรมที่ 4.4 ค่ายเรารักหนองหาร                    -           400,000                    -                      -           400,000
กิจกรรมที่ 4.5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ การอนุรักษแ์ละ
พฒันาหนองหารในโรงเรียนโดยกระบวนการ PLC

                   -           135,000                    -                      -           135,000

7 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

                  -      91,690,800    70,790,800    70,790,800        212,372,400
1 โครงการด้านการใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม 2.2.1.1 1 1 -                40,539,000   40,539,000   40,539,000   121,617,000       

กิจกรรมที ่1 การสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพือ่การเกษตรกรรมรอบหนองหาร

-                 12,583,000    12,583,000    12,583,000              37,749,000

กิจกรรมที ่2 การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วย
การแปรรูปผักตบชวา

สนง.เกษตรจังหวดัสกลนคร -                 26,956,000    26,956,000    26,956,000              80,868,000

กิจกรรมที ่2.1 อบรมให้ความรู้การผลิตและ
คุณประโยชน์ของปุย๋หมัก จัดตั งกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนผลิตปุย๋หมักจากผักตบชวา สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ตรวจสอบคุณภาพปุย๋หมัก

สนง.เกษตรจังหวดัสกลนคร -                     24,360,000     24,360,000     24,360,000           73,080,000

กิจกรรมที ่2.2 แปรรูปผักตบชวาหนองหารเพือ่
เพิม่มูลค่าในเชิงพาณิชย์

อ.ปิยะจินต์  ปัทมดิลก
คณะวทิยาการจัดการ

-                 1,714,000      1,714,000      1,714,000                  5,142,000

กิจกรรมที ่2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่มูลค่า 
เชิงพาณิชย์จากตลาดท้องถิ่นสู่ตลาด

อ.เมธาว ี ยีมิน
คณะวทิยาการจัดการ

-                 782,000        782,000        782,000                    2,346,000

กิจกรรมที ่2.4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
โครงการ

อ.ปิยะจินต์  ปัทมดิลก
คณะวทิยาการจัดการ

-                 100,000        100,000        100,000                       300,000

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาศักยภาพการเลี ยง
ปศุสัตวเ์พือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ใน
พื นทีร่อบหนองหาร

มรภ.สกลนคร
นสพ.จักรพรรดิ ประชาชิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-                 1,000,000      1,000,000      1,000,000                  3,000,000

6. แผนบูรณาการเพ่ือการใช้ประโยชน์จากหนองหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

สรุปรายละเอียดโครงการบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)  งบประมาณด าเนินการ

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต หน่วย ด าเนินการ

หนา้ 8 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต หน่วย ด าเนินการ

กิจกรรมที ่3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมด้านการศักยภาพการเลี ยงปศุสัตว์
เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ในพื นทีร่อบ
หนองหาร

-                 100,000        100,000        100,000                       300,000

กิจกรรมที ่3.22 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ในการ
ใช้ภูมิปัญญาอนุรักษ์การเลี ยงสัตวพ์ื นถิ่นแบบ 
Agro tourism

-                 300,000        300,000        300,000                       900,000

กิจกรรมที ่3.3 พัฒนาจุดชมววิ ศึกษาการ
ด ารงชีวติของควายน  าดอนสวรรค์ และหมูด า
ภูพาน

-                 600,000        600,000        600,000                    1,800,000

2 การใช้ประโยชน์จากหนองหารด้านทาง
เศรษฐกิจ

2.2.1.1 1 1 -                50,017,000   29,117,000   29,117,000   87,351,000         

กิจกรรมที ่1.1 พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการทีพ่ักแบบโฮมสเตย์ชุมชนรอบหนองหาร

-                 19,772,000    19,772,000    19,772,000    59,316,000          

กิจกรรมที ่1.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการทีพ่ักแบบโฮมสเตย์ชุมชนรอบหนองหาร

มรภ.สกลนคร
ดร.วนิิธา  พาณิชย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

-                 800,000        800,000        800,000        2,400,000            

กิจกรรมที ่1.1.2 การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชิงศึกษาส าหรับกลุ่มเยาวชน ในชุมชนรอบ
หนองหาร

มรภ.สกลนคร
ดร.วนิิธา  พาณิชย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

-                 532,000        532,000        532,000        1,596,000            

กิจกรรมที ่1.1.3 หมู่บ้านโฮมสเตย์เพือ่การ
ท่องเทีย่วชุมชนรอบหนองหาร

สนง.วฒันธรรมจังหวดัสกลนคร -                 5,000,000      5,000,000      5,000,000      15,000,000          

กิจกรรมที ่1.1.4 ศึกษารวบรวมปริทัศน์
วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรอบพื นทีห่นองหาร

มรภ.สกลนคร
ผศ.ปกสิณ  ชาทิฮด
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

-                 4,000,000      4,000,000      4,000,000      12,000,000          

หนา้ 9 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต หน่วย ด าเนินการ

กิจกรรมที ่1.1.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่
รองรับเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ

มรภ.สกลนคร
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-                 500,000        500,000        500,000        1,500,000            

กิจกรรมที ่1.1.6 ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
นิเวศวฒันธรรมของชุมชนหนองหาร จังหวดั
สกลนคร
“2 ท่า 1 ซ่ง 1 ดอน”

มรภ.สกลนคร
สถาบันภาษา ศิลปะและวฒันธรรม

-                 500,000        500,000        500,000        1,500,000            

กิจกรรมที ่1.1.7 ส่งเสริมอาหารชาติพันธุ์รอบ
หนองหารเพือ่การท่องเทีย่วโฮมสเตย์

มรภ.สกลนคร
ผศ.ยุพิน  สมค าพี่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-                 5,290,000      5,290,000      5,290,000      15,870,000          

กิจกรรมที ่1.1.8 ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์ของชุมชนรอบหนองหาร

มรภ.สกลนคร
ดร.วนิิธา  พาณิชย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

-                 1,000,000      1,000,000      1,000,000      3,000,000            

กิจกรรมที ่1.1.9 พัฒนาองค์ความรู้และการ
จัดท าส่ือเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วดิจิตอล
ส าหรับการท่องเทีย่วโฮมสเตย์รอบหนองหาร

มรภ.สกลนคร
ดร.วนิิธา  พาณิชย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

-                 950,000        950,000        950,000        2,850,000            

กิจกรรมที ่1..1.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดตั งชุมชน มาตรฐานโฮมสเตย์หมู่บ้าน ๓
ธรรม  จ านวน ๓ รุ่น

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวดั
สกลนคร

-                 400,000        400,000        400,000        1,200,000            

กิจกรรมที ่1..1.11 ประกวด Storyและจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธส์ถานทีท่่องเทีย่ว หมู่บ้าน ๓
ธรรม/หมู่บ้าน OVC(OTOPVillage 
Champion)

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวดั
สกลนคร

-                 500,000        500,000        500,000        1,500,000            

หนา้ 10 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต หน่วย ด าเนินการ

กิจกรรมที ่1..1.12 ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ

มรภ.สกลนคร
สถาบันวจิัย/กองนโยบาย
และแผน

-                 300,000        300,000        300,000        900,000               

กิจกรรมที ่1.2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชน
เข้มแข็งรอบหนองหาร

สนง.ท่องเทีย่วและกีฬา -                 8,645,000      8,645,000      8,645,000      25,935,000          

กิจกรรมที ่1.2.1 พัฒนาเศรษฐฐานรากสู่ชุมชน
เข้มแข็งด้วยการฟืน้ฟูหัตกรรมไหมย้อมคราม
ของชุมชนรอบหนองหาร

มรภ.สกลนคร
ผศ.ปกสิณ  ชาทิฮด

-                 6,700,000      6,700,000      6,700,000      20,100,000          

กิจกรรมที ่1.2.2 พัมนาขนมของฝากจากข้าว
เจ้าแดงหนองหารจังหวดัสกลนคร

มรภ.สกลนคร
ผศ.ยุพิน  สมค าพี่

-                 1,945,000      1,945,000      1,945,000      5,835,000            

กิจกรรมที ่2 การส่งเสริมเส้นทางการท่องเทีย่ว
วถิีชุมชนรอบหนองหาร

สนง.ท่องเทีย่วและกีฬา -                 18,800,000    18,800,000    18,800,000    56,400,000          

กิจกรรมที ่2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายด้านการท่องเทีย่วชุมชน 
(CBT: Community – Based Tourism)

-                 6,000,000      6,000,000      6,000,000      18,000,000          

กิจกรรมที ่2.2 เส้นทางท่องเทีย่ววถิีชุมชนรอบ
หนองหาร

-                 7,100,000      7,100,000      7,100,000      21,300,000          

กิจกรรมที ่2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจ
เส้นทางท่องเทีย่ววฒันธรรมรอบหนองหาร

-                 400,000        400,000        400,000        1,200,000            

กิจกรรมที ่2.4 การประชาสัมพันธเ์ส้นทางการ
ท่องเทีย่ววถิีชุมชนรอบหนองหารและผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์

-                 5,300,000      5,300,000      5,300,000      15,900,000          

กิจกรรมที ่3 พัฒนาเพิม่ประสิทธภิาพเพือ่ใช้
ประโยชน์จากดินตะกอนในหนองหาร

มรภ.สกลนคร
สาขาวชิาเคมี
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-                 2,800,000      2,800,000      2,800,000      8,400,000            

กิจกรรมที ่3.1 การใช้ประโยชน์จากดินตะกอน -                 1,100,000      1,100,000      1,100,000      3,300,000            

หนา้ 11 จาก 12



แหล่ง  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.
งปม. 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนบุรณาการ/โครงการ กลยุทธ์ ผลผลิต หน่วย ด าเนินการ

กิจกรรมที ่3.2 ติดตามเส้นทางการไหลของน  าที่
มีผลต่อดินตะกอน

-                 700,000        700,000        700,000        2,100,000            

กิจกรรมที ่3.3 หลักสูตรเฝ้าระวงัการสะสมและ
สลายตัวของโลหะหนักและยาฆ่าแมลงในดิน
ตะกอน

-                 500,000        500,000        500,000        1,500,000            

กิจกรรมที ่3.4 หลักสูตรผลกระทบของการขุด
ลอกดินตะกอนทีม่ีต่อส่ิงมีชีวติ

-                 500,000        500,000        500,000        1,500,000            

3 โครงการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชนรอบ
หนองหารผ่านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม

2.2.1.1 1 1 มรภ.สกลนคร
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

-                1,134,800     1,134,800     1,134,800     3,404,400           

กิจกรรมที ่1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านการท่องเทีย่ววฒันธรรมชุมชนรอบ
หนองหาร

-                 500,000        500,000        500,000        1,500,000            

กิจกรรมที ่2 พิธสืีบชะตาชีวติและธรรมชาติ
หนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม

-                 150,000        150,000        150,000        450,000               

กิจกรรมที ่3 อบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์
หนองหาร

-                 97,800           97,800           97,800           293,400               

กิจกรรมที ่4 ฟืน้ฟูการแสดงศิลปวฒันธรรมรอบ
หนองหาร

-                 317,000        317,000        317,000        951,000               

กิจกรรมที ่5 หนังสือถอดบทเรียนวฒันธรรม
ชุมชนรอบหนองหารผ่านการท่องเทีย่ว

-                 70,000           70,000           70,000           210,000               

หนา้ 12 จาก 12



 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2560 – 2564) 

******************** 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จดัการทรพัยากรน ้าให้เป็นระบบ 
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนบูรณาการที่ 2. แผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของหนองหาร 
แผนงานที่ 2.1.3 โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของการขุดลอกตะกอนดินในหนองหาร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดท้าแผนที่ความสูง-ต่้าของพื นผิวดินใต้ท้องน ้าหนองหารและการส้ารวจ ออกแบบ

รายละเอียด ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขุดลอกหนองหาร 
งบประมาณ : 2,010,000 บาท 
 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

           "หนองหาร" บึงน ้าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร 
ครอบคลุมพื นที่ 77,016 ไร หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ในพื นที่ 10 ต้าบล ซึ่งแบ่งเป็นเขต
ชุมชนเมือง ได้แก่ ต้าบลธาตุเชิงชุม ต้าบลธาตุนาเวง ต้าบลฮางโฮง  ต้าบลเชียงเครือและต้าบล
ท่าแร่ของอ้าเภอเมืองสกลนคร ในเขตชุมชนชนบท ได้แก่ ต้าบลบ้านแป้น ต้าบลม่วงลาย     
ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแกว และต้าบลงิ วด่อน  อ้าเภอเมืองสกลนคร หนองหาร      
เป็นแหล่งน ้าที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนถึง ครอบคลุมพื นที่ 32 ต้าบล      
อยู่ในเขต จังหวัดสกลนคร 12 ต้าบล และเขตจังหวัดนครพนม 20 ต้าบล รวมเป็นพื นที่ทั งสิ น 
1,671 ตร.กม. หรือ 1,044,375 ไร่ ประชากรที่ใช้ประโยชน์จากหนองหารทั ง 32 ต้าบล     
มีทั งสิ น 240,327 คน จาก 80,750 ครัวเรือน หนองหารรับน ้ามาจากล้าน ้าต่างๆ รวมทั งสิ น 
21 สาย แต่ล้าน ้าสายส้าคัญ และมีอิทธิพลต่อปริมาณน ้าในหนองหารมากที่สุด คือ ล้าน ้าพุง 
น ้าที่มารวมกันในหนองหาร จะไหลออกผ่านประตูระบายน ้าสุรัสวดี รวมกับปริมาณน ้าบางส่วน
ที่ไหลลงมาจากห้วยน ้าพุง กลายเป็นล้าน ้าก่้า และไหลลงสูแม่น ้าโขงท่ีจังหวัดนครพนม  
 การพัฒนาหนองหารเกิดขึ นอย่างจริงจังในช่วง 60 ปที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2475 
กรมประมงไดเข้ามาส้ารวจสภาพหนองหารและจัดท้าโครงการปรับปรุงหนองหารให้เป็น
สถานที่บ้ารุงพันธุสัตว์น ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสิ่งที่ส้าคัญ คือ การสร้างประตู
ระบายน ้าสุรัสวดี ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของหนองหารเข้าสู่ล้าน ้าก่้า เพ่ือเพ่ิมและ
รักษาระดับน ้าในหนองหาร เพ่ือการอนุรักษ์พันธุสัตว์น ้า การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
นอกจากนี  ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั ง เช่น การปรับปรุงตลิ่ง          
ริมหนองหาร การสร้างทางสะพานเชื่อมไปยังดอนข้าม ดอนลังกา ผลจากการพัฒนา หนองหาร 
และพื นที่โดยรอบ ท้าให้ชุมชนรอบหนองหารมีการขยายตัว และเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ธรรมชาติของหนองหาร เช่น การย้ายถิ่นฐานและวางไขของสัตว์น ้า การตื นเขินของหนองหาร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
ของระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 
  หนองหารในปัจจุบัน เริ่มประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าเกิดขึ น เช่น 
คุณภาพน ้าที่เคยใช้ประโยชนในด้านต่างๆ ทั งอุปโภค-บริโภคของประชาชนที่อยู่โดยรอบ         
มีปัญหาไมสามารถใช้ประโยชนไดเหมือนในอดีต ปัญหาการขยายตัวของวัชพืชผิวน ้าและ        
ใตผ้ิวน ้า ปัญหาการตกทับถมของตะกอนดิน ก่อให้เกิดความตื นเขิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ
ของสัตว์น ้าที่ลดลง การขาดน ้าต้นทุนส้าหรับการเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในพื นที่
ท้ายน ้า 
 จากสถานการณ์ของปัญหาในพื นที่หนองหารที่กล่าวมา จ้าเป็นต้องมีกระบวนการ      
ในการแก้ไขปัญหาของหนองหารทั งระบบ จึงควรมีการส้ารวจ ออกแบบรายละเอียด และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาหนองหารทั งระบบ เพ่ือให้ได้รูปแบบรายละเอียดที่
สามารถน้าไปด้าเนินการพัฒนาหนองหารได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

      1) ศึกษารูปแบบเบื องต้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการขุดลอกในหนองหาร 
      2) ออกแบบรายละเอียด การขุดลอก ในหนองหาร 
      3) จัดท้ารายละเอียด การประมาณการ งบประมาณ เอกสารประกอบแบบและเอกสาร
ประกวดราคา 
      4) จัดท้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขุดลอก ในหนองหาร 
      5) เพื่อส้ารวจและจัดเก็บแนวขอบตลิ่งของหนองหาร 
      6) เพื่อส้ารวจและจัดท้าแผนที่ท้องน ้าของหนองหาร 
 

4. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

      1) รูปแบบที่เหมาะสมในการขุดลอกในหนองหาร งบประมาณ เอกสารประกอบแบบ 
ส้าหรับด้าเนินการก่อสร้างต่อไป โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนองหารที่มีผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมสามารถด้าเนินการได้ 
     2) มีแผนที่แนวขอบของหนองหารที่เป็นปัจจุบัน 
     3) มีแผนที่ท้องน ้าของหนองหารและปริมาณความจุของหนองหาร 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
     ๑) ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการขุดลอก ในหนองหาร 
     2) รูปแบบรายละเอียด การขุดลอก ในหนองหาร 
     ๒) รายละเอียด งบประมาณ เอกสารประกอบแบบและเอกสารประกวดราคา 
     ๓) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     4) ได้แผนที่แนวขอบของหนองหาร และแผนที่ระดับท้องน ้าของหนองหาร รวมทั งปริมาณ
ความจุ 
     5) ได้ข้อมูลทางกายภาพของหนองหารเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาหนองหารเพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
      6) ได้ข้อมูลส้าหรับการวางแผนบริหารจัดการน ้าในหนองหารและแผนบ้ารุงรักษา         
หนองหาร เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งน ้าส้าหรับอุปโภคและบริโภคของชาวจังหวัดสกลนคร    
อย่างยั่งยืน 
ผลลัพธ์ 
        จังหวัดสกลนครมีรูปแบบรายละเอียด และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม       
ซึ่งสามารถน้าไปด้าเนินจัดท้างบประมาณ และการก่อสร้าง ในการพัฒนาหนองหารต่อไป 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2562 
 

8. กิจกรรมหลัก      
ของโครงการ 

โครงการจัดท้าแผนที่ความสูง-ต่้าของพื นผิวดินใต้ท้องน ้าหนองหารและการส้ารวจ ออกแบบ
รายละเอียด ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขุดลอกหนองหาร 

8.6 กิจกรรมที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส้ารวจเส้นแนวขอบตลิ่งรอบหนองหาร  
๕๑๕,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 

8.7 กิจกรรมที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส้ารวจระดับความสูง-ต่้าของผิวดินใต้ท้องน ้าของหนองหาร  
๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 

8.8 กิจกรรมที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดท้าแผนที่แนวเขตหนองหาร แผนที่ระดับท้องน ้า และค้านวณปริมาณความจุของน ้าในหนองหาร  
 ๖๐,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 2,010,000 บาท  (สองล้านหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 

 



 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2560 – 2564) 

********************** 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จดัการทรพัยากรน ้าให้เป็นระบบ 
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนบูรณาการที่ 3. แผนบูรณาการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพน ้าหนองหาร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ แผนบูรณาการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพน ้าหนองหาร 

งบประมาณ 440,274,000 บาท  
๒. ความส าคัญของ

โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

           "หนองหาร" บึงน ้าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร 
ครอบคลุมพื นที่ 77,016 ไร หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ในพื นที่ 10 ต้าบล ซึ่งแบ่งเป็นเขต
ชุมชนเมือง ได้แก่ ต้าบลธาตุเชิงชุม ต้าบลธาตุนาเวง ต้าบลฮางโฮง  ต้าบลเชียงเครือและต้าบล
ท่าแร่ของอ้าเภอเมืองสกลนคร ในเขตชุมชนชนบท ได้แก่ ต้าบลบ้านแป้น  ต้าบลม่วงลาย 
ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแกว และต้าบลงิ วด่อน  อ้าเภอเมืองสกลนคร หนองหาร       
เป็นแหล่งน ้าที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนถึง ครอบคลุมพื นที่ 32 ต้าบล      
อยู่ในเขต จังหวัดสกลนคร 12 ต้าบล และเขตจังหวัดนครพนม 20 ต้าบล รวมเป็นพื นที่ทั งสิ น 
1,671 ตร.กม. หรือ 1,044,375 ไร่ ประชากรที่ใช้ประโยชน์จากหนองหารทั ง 32 ต้าบล    
มีทั งสิ น 240,327 คน จาก 80,750 ครัวเรือน หนองหารรับน ้ามาจากล้าน ้ าต่างๆ          
รวมทั งสิ น 21 สาย แต่ล้าน ้าสายส้าคัญ และมีอิทธิพลต่อปริมาณน ้าในหนองหารมากที่สุด คือ 
ล้าน ้าพุง น ้าที่มารวมกันในหนองหาร จะไหลออกผ่านประตูระบายน ้าสุรัสวดี รวมกับปริมาณ
น ้าบางส่วนที่ไหลลงมาจากห้วยน ้าพุง กลายเป็นล้าน ้าก่้า และไหลลงสูแม่น ้าโขงที่จังหวัด
นครพนม  
 การพัฒนาหนองหารเกิดขึ นอย่างจริงจังในช่วง 60 ปที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2475 
กรมประมงไดเข้ามาส้ารวจสภาพหนองหารและจัดท้าโครงการปรับปรุงหนองหารให้เป็น
สถานที่บ้ารุงพันธุสัตว์น ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสิ่งที่ส้าคัญ คือ การสร้างประตู
ระบายน ้าสุรัสวดี ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของหนองหารเข้าสู่ล้าน ้าก่้า เพ่ือเพ่ิมและ
รักษาระดับน ้าในหนองหาร เพ่ือการอนุรักษ์พันธุสัตว์น ้า การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
นอกจากนี  ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั ง เช่น การปรับปรุงตลิ่ง         
ริมหนองหาร การสร้างทางสะพานเชื่อมไปยังดอนข้าม ดอนลังกา ผลจากการพัฒนา      
หนองหาร และพื นที่โดยรอบ ท้าให้ชุมชนรอบหนองหารมีการขยายตัว และเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางธรรมชาติของหนองหาร เช่น การย้ายถิ่นฐานและวางไขของสัตว์น ้ า การตื นเขิน            
ของหนองหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ        
เคมีและชีวภาพของระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 
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 หนองหารในปัจจุบัน เริ่มประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าเกิดขึ น เช่น 
คุณภาพน ้าที่ เคยใช้ประโยชนในด้านต่างๆ ทั งอุปโภค -บริโภคของประชาชนที่อยู่ โดย            
รอบมีปัญหาไมสามารถใช้ประโยชนไดเหมือนในอดีต ปัญหาการขยายตัวของวัชพืชผิวน ้าและ        
ใต้ผิวน ้า ปัญหาการตกทับถมของตะกอนดิน ก่อให้เกิดความตื นเขิน ตลอดจนความอุดมสม
บูรณของสัตว์น ้าที่ลดลง การขาดน ้าต้นทุนส้าหรับการเกษตรในฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัย     
ในพื นทีท่้ายน ้า 
 จากสถานการณ์ของปัญหาคุณภาพน ้าในพื นที่หนองหารที่กล่าวมา จ้าเป็นต้อง มี
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาของหนองหารทั งระบบ  จึงควรมีการส้ารวจ ออกแบบ
รายละเอียด และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาหนองหารทั งระบบ เพ่ือให้ได้
รูปแบบรายละเอียดที่สามารถน้าไปด้าเนินการพัฒนาหนองหารได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

     1) ศึกษารูปแบบเบื องต้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการขุดลอก บ้าบัดน ้าเสีย ระบบ
ชลประทาน และระบบบริหารจัดการน ้าในหนองหาร 
     2) ออกแบบรายละเอียด การขุดลอก ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จัดการน ้าในหนองหาร 
     3) จัดท้ารายละเอียด การประมาณการ งบประมาณ เอกสารประกอบแบบและเอกสาร
ประกวดราคา 
     4) จัดท้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขุดลอก ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบ
ชลประทาน และระบบบริหารจัดการน ้าในหนองหาร 
     5) ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
     6) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

การบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
     ๑) ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบ้าบัดน ้าเสีย และระบบบริหารจัดการน ้าในหนองหาร 
     2) รูปแบบรายละเอียด ระบบบ้าบัดน ้าเสีย และระบบบริหารจัดการน ้าในหนองหาร 
     3) รายละเอียด งบประมาณ เอกสารประกอบแบบและเอกสารประกวดราคา 
     4) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์ 
        จังหวัดสกลนครมรีูปแบบรายละเอียด และรายงานการประเมินผลกระทบงแวดล้อม       
ซึ่งสามารถน้าไปด้าเนินจัดท้างบประมาณ และการก่อสร้าง ในการพัฒนาหนองหารต่อไป 
 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  

7. ระยะเวลา 
 

ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

พัฒนาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพน ้าที่ดีต่อการใช้ประโยชน์ และการสิ่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
 

8.1  กิจกรรมหลักท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ : 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการพื นที่กลุ่มน ้าหนองหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แหล่งก้าเนิดมลพิษในพื นที่ลุ่มน ้า
หนองหาร (งบประมาณ 6,000,000 บาท) (ผู้รับผิดชอบ  ม.เกษตรศาสตร์ฯ)  
    กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มศักยภาพระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น ้า และการบริหารจัดการน ้า
อย่างยั่งยืน (งบประมาณ ๒๗,๕๖๘,000 บาท) (ผู้รับผิดชอบ ม.เกษตรศาสตร์ฯ) 
    กิจกรรมที่  1.3 การประชาสัมพันธ์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของหนองหาร         
ต่อสาธารณชน (500,000 บาท) (ผู้รับผิดชอบ ม.ราชภัฏสกลนคร) 
24,068,000 บาท 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร,ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร, 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, โครงการชลประทานสกลนครเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ในพื นที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ : 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 
 
 

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน      
ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าหนองหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณ 61,300,000 บาท 
     กิจกรรมที่ 2.1  การส้ารวจ ออกแบบรายละเอียดและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการ
สร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรอบหนองหาร (งบประมาณ 61,300,000 บาท) (ผู้รับผิดชอบ สนง. โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดฯ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 291,650,000 บาท ดังนี  
     กิจกรรมที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสกลนคร          
ระยะที ่1 (งบประมาณ 171,650,000 บาท) (ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานเทศบาลนครสกลนคร) 
     กิจกรรมที่  2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าทิ ง ในพื นที่ เทศบาลต้าบลท่าแร่ 
(งบประมาณ 120,000,000บาท) (ผู้รับผิดชอบ สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ) 

 

291,650,000 บาท 
  
 

๘.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
 
 
งบประมาณ 

     การก้ากับควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งสาธารณะ    
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย กิจกรรมก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสียขนาด จ้านวน 4 บ่อ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5,570,000 บาท 
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ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์วิจัยประมงฯ จังหวัดสกลนคร 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร,ส้านักงาน
ประมงจังหวัดสกลนคร, โครงการชลประทานสกลนคร, เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต้าบล ในพื นที่ 

๘.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
 
 
 
 
 
งบประมาณ : 
ผู้รับผิดชอบ : 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดสารเคมี และพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ในพื นที่รอบหนองหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี   
     กิจกรรมที่ 4.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตเกษตรปลอดภัยให้แก่เกษตรกรใน
เขตพื นทีห่มู่บ้านรอบหนองหาร (3,554,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 4.2 ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดสารเคมี และพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ในพื นที่
รอบหนองหาร (1,100,000 บาท) 
4,654,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / ส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร, ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร, 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, โครงการชลประทานสกลนครเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ในพื นที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

๘.5 กิจกรรมหลักที่ 5  
 
 
 
 
งบประมาณ : 
ผู้รับผิดชอบ : 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

การศึกษาความเป็นไปได้และจัดให้มีการใช้เรือพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในหนองหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี  
     กิจกรรมที่ 5.1 ออกแบบเรือล่องหนองหารขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ 
     กิจกรรมที่ 5.2 ประกอบเรือล่องหนองหารและทดสอบการเดินเรือ 
     กิจกรรมที่ 5.2 วิเคราะห์และสรุปผลโครงการ 
3,500,000  บาท 
ส้านักงานพลังงานจังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ,ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร, ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร, ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, โครงการชลประทานสกลนครเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต้าบล 
ในพื นที่ที่เก่ียวข้อง 

๘.6 กิจกรรมหลักที่ 6  
 
 
 
 
 
 

 
 

งบประมาณ : 
ผู้รับผิดชอบ : 

การติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน ้าแหล่งน ้าหนองหาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ 1,170,000 บาท ดังนี  
    กิจกรรมที ่6.1 ติดตามสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินที่สรา้งสารพิษในหนองหาร (170,000 บาท) 
    กิจกรรมที่ 6.2 ส้ารวจการติดเชื อปรสิตในสัตว์น ้าจืด (ปู ปลา และหอย) ที่สามารถติดต่อ        
สู่คนและสัตว์ บริเวณหนองหาร (500,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 6.3 ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน ้าหนองหารด้วยการส้ารวจระยะไกล 
(500,000 บาท) 
ปีงบประมาณพ.ศ.2563 งบประมาณ 170,000 บาท ดังนี  
- กิจกรรมติดตามสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินที่สร้างสารพิษในหนองหาร  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 170,000 บาท ดังนี   
- กิจกรรมติดตามสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินที่สร้างสารพิษในหนองหาร  



- 5 - 
หัวข้อ รายละเอียด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 1,510,000. บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร/
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 /ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , ส้านักงานประมง
จังหวัดสกลนคร, ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, โครงการชลประทานสกลนคร
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต้าบล ในพื นที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

๘.8 กิจกรรมหลักท่ี 7  
 
 
 
 
 
งบประมาณ : 
ผู้รับผิดชอบ : 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

การสร้างจิตส้านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูหนองหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 5,440,000 บาท ดังนี  
     กิจกรรมที่ 8.1 ส่งเสริมการใช้งานระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบธรรมชาติในครัวเรือน 
(งบประมาณ 5,280,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 8.2 ค่ายเยาวชนสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบหนองหาร (งบประมาณ 160,000 บาท) 
5,440,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร, ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร, 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, โครงการชลประทานสกลนครเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ในพื นที่ท่ีเกี่ยวข้อง ส้านักงานชลประทานจังหวัดสกลนคร 

งบประมาณทั้งสิ้น 440,274,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN4ory2vHUAhUJPo8KHQAmCu8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg


แบบ จ.๑-๑ 

(Project idea รายโครงการ) 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2560 – 2564) 
******************** 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ๒. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว ๓ ธรรม 
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนบูรณาการที่ 5  : แผนบูรณการเพ่ือการสร้างจิตส านึกประชาชนรักและหวงแหนหนองหาร 
แผนงานที่ ๕.๑ ด้านการจัดขั้นพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมบนพื้นที่รอบหนองหาร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ การจัดการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมบนพื้นที่รอบหนองหาร  

งบประมาณ 4,220,000 บาท 
๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     สืบเนื่องจากแผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร      
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนบูรณาการเพ่ือสร้างจิตส านึกประชาชนรักและหวงแหนหนองหาร 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ในการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนัก       
ในคุณค่าความส าคัญของหนองหาร พร้อมที่จะเข้าร่วมเฝ้าระวัง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู       
หนองหารให้เป็นสมบัติของส่วนรวม ซึ่งชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนครประกอบด้วย 
๓๘  หมู่บ้ าน ต่างก็มีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  ชาติพันธุ์  อัตลักษณ์  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง แต่ปัจจุบัน            
ยังขาดหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นมาดังกล่าว หากได้มีการศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประวัติ  ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านรวมเป็นต านานกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนรอบหนองหาร จังหวัด
สกลนคร  ก็สามารถจะน ามาใช้เป็นสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และใช้ในการอ้างอิง            
ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และส่งผลให้ประชาชนที่ตั้งถิ่น
ฐานบ้านเรือนในหมู่บ้านรอบหนองหารเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนหนองหารน าไปสู่การมี
จิตอาสาและจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมบนพ้ืนที่รอบ      
หนองหารต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

     ๑ . เพ่ื อ เก็บ รวบ รวมข้ อมู ล ป ระวัติ ค วาม เป็ นมา กลุ่ มช าติ พั น ธุ์  อั ตลั กษณ์  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนครตามวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
     ๒ . เพ่ื อจัดท าเอกสาร สื่ อสิ่ งพิม พ์และสื่ อ อ่ืนๆเกี่ ยวกับประวัติความเป็นมา             
ทางประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนครเพ่ือการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
     ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักและหวงแหนหนองหารของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรอบ
หนองหารให้เกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมบนพื้นที่รอบหนองหาร 



๒ 
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     ๔.เพ่ือรวบรวมนิทานพ้ืนบ้าน และต านาน ที่ เกี่ยวข้องกับหนองหารร้อยเรียง           
เป็นตัวอักษร และน าเรื่องราวจากต านานพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม 
     ๕.เพ่ือรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของกลอนล า บทขับร้องสรภัญยะ และบทเพลง
เกี่ยวกับหนองหารเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
     ๖.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาหนองหาร แหล่งน้ า ธรรมชาติ           
ของจังหวัดสกลนคร แก่โรงเรียนรอบหนองหาร 
     ๗. เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกและค่านิยมหนองหาร 
แหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดสกลนคร 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

     ๑. มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากลุ่มชาติพันธุ์ 
อัตลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน         
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนครครบทุกหมู่บ้านที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์         
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์   (Historical Approach) โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
     ๒ . มีเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์และอ่ืนๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรอบ       
หนองหาร จังหวัดสกลนครในการเผยแพร่และใช้ในการสร้างจิตส านึกรักและหวงแหน
หนองหารของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
     ๓.ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนครเกิดจิตส านึกรักและ      
หวงแหนหนองหาร และเกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมบนพื้นที่รอบหนองหาร จังหวัดสกลนครให้ยั่งยืน 
     ๔.ได้แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมบนพื้นที่รอบหนองหาร จังหวัดสกลนครให้ยั่งยืน 
     ๕. มีหนังสือนิทานพ้ืนบ้านเกี่ยวเกี่ยวกับหนองหาร 
     ๖. มีการน าเรื่องราวจากต านานพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
     ๗. มีการรวบรวมและจัดหมวดหมู่กลอนล า บทขับร้องสรภัญญะ และบทเพลงเกี่ยวกับ
หนองหาร 
     ๘. มีการประพันธ์กลอนล า บทขับร้องสรภัญญะ และบทเพลงเกี่ยวกับหนองหาร  
 
     ๙. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลอนล า บทขับร้องสรภัญญะ และบทเพลงเกี่ยวกับ
หนองหาร 
     ๑๐. มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกและค่านิยมหนองหารแหล่งน้ า
ธรรมชาติของจังหวัดสกลนคร เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕ 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
     ๑ . มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมกลุ่มชาติ พันธุ์  อัตลักษณ์   เอกลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัด
สกลนคร ที่ผ่านการวิเคราะห์ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของวิธีการด าเนินการ 
     ๒ . มีเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์และอ่ืนๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา   กลุ่มชาติพันธุ์           



๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
อัตลักษณ์   เอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น          
ของหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และสร้างจิตส านึกรัก
และหวงแหนหนองหารของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
     ๓ . มี เอกสารหรือหนั งสือประวัติความเป็นมากลุ่มชาติ พันธุ์ ในชุมชนหมู่บ้ าน            
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
     ๔. ได้ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวบรวมประวัติความเป็นมา           
ของหมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
     ๕. มีการรวบรวมนิทานพ้ืนบ้านและต านานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ 
     ๖. มีการรวบรวมและจัดหมวดหมู่กลอนล า บทขับร้องสรภัญญะ และบทเพลงเกี่ยวกับ
หนองหาร จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ บทเพลง/กลอนล า 
      ๗. คณะท างานจัดท าแนวการจัดกิจกรรมอนุรักษ์หนองหารในโรงเรียน จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
     ๘. จัดอบรมให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู ๑ ครั้ง รวม ๖๐ คน  
 
ผลลัพธ์ 
     ๑ . ประชาชนมี องค์ ความรู้ เกี่ ยวกับ ต านาน  ประวัติ ศาสตร์  นิ ท าน พ้ืนบ้ าน              
ความเป็นมากลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร พร้อมที่จะให้ข้อมูลและ
เผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน 
      ๒. ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนครเกิดจิตส านึกรักและหวง
แหนหนองหาร และเกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมบนพื้นที่รอบหนองหาร จังหวัดสกลนครให้ยั่งยืน 
     ๓.ประชาชนในจังหวัดสกลนคร มีจิตส านึกรักและหวงแหนหนองหารพร้อมที่จะ        
เข้าร่วมเฝ้าระวัง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมบนพื้นที่รอบหนองหาร 
     ๔ . หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครน า เอกสารต านาน นิทานพ้ืนบ้าน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา  กลุ่มชาติพันธุ์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาต่อยอด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหาร สกลนคร 
     ๕. ประชาชนและนักท่องเที่ยวร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครผ่านบทเพลง 
     ๖. นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหนองหาร เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐๐ 
     ๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป้นเลิศ ประกวด Best Practice 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
    - กลยุทธ์ ๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว ๓ ธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 



๔ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
    - กลยุทธ์ ๔.๑.๑.๒  การเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 

๗. ระยะเวลา  ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. กิจกรรมหลัก     
ของโครงการ 

 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

การรวบรวมและสืบค้นต านานหนองหารจังหวัดสกลนคร  
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (450,000 บาท ) 
     กิจกรรมที่ 1.1 ส ารวจข้อมูลนิทานพ้ืนบ้าน ต านาน ในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง อ าเภอโพนนาแก้ว 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ทุกหมู่บ้าน  (งบประมาณ 300,000 บาท) (ผู้ รับผิดชอบ           
สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ) 
     กิจกรรมที่ 1.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก อ าเภอเมือง อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ  สู่กระบวนการเรียบเรียงเป็นเอกสารเชิงวิชาการโดยผู้มีประสบการณ์/ความรู้ 
(งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท) (ผู้รับผิดชอบ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ) 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (550,000 บาท) 
     กิจกรรมที่  1 .3  จัดประชาคมรวมข้อมูล  ในอ าเภอเมือง อ าเภอโพนนาแก้ว           
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ (งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท) (ผู้รับผิดชอบ สนง. วัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร ) 
     กิจกรรมที่ 1.4 การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านลุ่มหนองหาร ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สกลนคร อ าเภอโพนนาแก้ว  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ (งบประมาณ 400,000 บาท)  
(ผู้รับผิดชอบ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
     กิจกรรมที่ 1.5 จัดพิมพ์หนังสือต านานหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการประชม
คมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและส่งเสริมให้มีการใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น 
(งบประมาณ 500,000 บาท) (ผู้รับผิดชอบ สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ) 
 

1,500,000 บาท 
สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ, สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สกลนครและ สภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองสกลนคร,อ าเภอโพนนาแก้ว ,อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
  

กิจกรรมหลักที่ 2. 
 
 
 
 

การรวบรวมและสร้างกลอนล า บทสรภัญญะและเพลงเกี่ยวกับหนองหาร 
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     กิจกรรมที่ 2.1 การรวบรวมและจัดหมวดหมู่กลอนล า  บทขับร้องสรภัญญะ และ     
บทเพลงเกี่ยวกับหนองหาร (งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 



๕ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     กิจกรรม 2.2 การประพันธ์กลอนล า  บทขับร้องสรภัญญะ และบทเพลงเกี่ยวกับ   
หนองหาร (งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     กิจกรรม 2.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลอนล า  บทขับร้องสรภัญญะ และบทเพลง
เกี่ยวกับหนองหาร (งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
500,000 บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 

กิจกรรมหลักที่ 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

     การพัฒนาการมีส่ วนร่วมของประชาชนในกรรวบรวมประวัติความเป็นมา              
ของหมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนรองหนองหารจังหวัดสกลนคร ดังนี้  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     กิจกรรมที่  3 .1  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน          
ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร (งบประมาณปีละ 
400,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์ (งบประมาณ 350,000 บาท)   
     กิจกรรมที่ 3.3 จัดท าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์และอ่ืนๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้านประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  โบราณสถาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร (งบประมาณ 350,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 3.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารหรือหนังสือประวัติความเป็นมา
ของหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  โบราณสถาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร (งบประมาณ 400,000 บาท) 
1,500,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สนง.ททท. อปท.รอบหนองหาร 
 

กิจกรรมหลักที่ ๔  
 
 
 
 
 

โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หนองหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     กิจกรรมที่ 4.1 จัดท าแนวการจัดกิจกรรมอนุรักษ์หนองหารในโรงเรียน (งบประมาณ 
43,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 4.2 อบรมการสอนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นหนองหาร ด้วยการสร้างจิตส านึก 
และค่านิยม (งบประมาณ 70,000 บาท) 



๖ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     กิจกรรมที่ 4.3 สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน และชุมชน (งบประมาณ 
72,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 4.4 ค่ายเรารักหนองหาร (งบประมาณ 400,000 บาท) 
     กิจกรรมที่ 4.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การอนุรักษ์และพัฒนาหนองหารในโรงเรียน     
โดยกระบวนการ PLC (งบประมาณ 135,000 บาท) 
720,000 บาท 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร , สพป.สกลนคร เขต 1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร , สพป.สกลนคร เขต 1 (ผู้บริหาร ครูและนักเรียน)  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  4,220,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
 



แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2560 – 2564) 

******************************** 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด   การพัฒนา การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์   ๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว ๓ ธรรม 
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนบูรณาการที่ 6 : เพ่ือการใช้ประโยชน์การหรองหาร 
แผนบูรณาการที่ 6.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์จากหนองหารด้านทางเศรษฐกิจ 

งบประมาณ 129,355,000 บาท 
๒. ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มุ่งเน้นให้ประชาชน       
มีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินพร้อมทั้งฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประชาชนมีความ
มั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า เพ่ือการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ   
ที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิ เวศน์มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตร             
กับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  และตาม          
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2559 -2563 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยพัฒนาสู่สากลอย่างมีเอกภาพบนฐานการ
รักษาทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนแห่งความสุข และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ก าหนดยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมีเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง คือ 
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน     
ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของประเทศไทยและ            
อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่  3.3 ส่งเสริมเอกลักษณ์       
ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
การเป็นเจ้าบ้านที่ดีส าหรับประชาชนทุกระดับ 

จังหวัดสกลนคร มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ โดดเด่นและหลากหลายทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ  อันเป็นเสน่ห์ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หนองหาร” เป็นทะเลน้ าจืด     
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ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ชุมชนรอบหนองหารมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยรักษาเสถียรภาพและชีวิตความเป็นอยู่     
ของประชาชนภายในประเทศให้สามารถใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้
ของรัฐและประชาชนโดยประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้จากอาชีพที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวเชิงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการบูรณาการแบบองค์รวม   
จนกลายเป็นศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นได้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากดินตะกอน        
ที่ขุดลอกขึ้นมาเพ่ือหาองค์ประกอบของแร่ธาตุในดินตะกอน วิเคราะห์โลหะหนักและ    
ยาฆ่าแมลงในดินตะกอน ศึกษาเส้นทางการไหลของดินตะกอน ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต      
ในการขุดลอกดินตะกอน ศึกษาการปลูกพืชรอบหนองหาร และพัฒนาดินตะกอนในการ
ปลูกพืช พร้อมทั้งศึกษาจุลินทรีย์เพ่ือปรับปรุงดินตะกอนให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

     1. เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนรอบหนองหารทางเลือกใหม่ 
     2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
ท่องเที่ยว  ของชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรอบหนองหารให้เป็นรูปธรรม 
     4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชนรอบหนองหารมีอาชีพเสริมด้านการท่องเที่ยว 
     5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์และพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวสกลนคร 
     6. เพ่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบหนองหารไปยังนักท่องเที่ยว    
ทั้งไทยและต่างประเทศ 
     7. เพื่อน าตะกอนดินที่ถูกขุดลอกจากหนองหารไปใช้ประโยชน์ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

     1. เส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบหนองหาร จ านวน 5 เส้นทาง 
     2. ชุมชนรอบหนองหาร ได้รับการอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย     
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 200 คน  
     3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
     1. ชุมชนรอบหนองหารมีที่พักแบบโฮมสเตย์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน 
     2. มีเส้นทางการท่องเที่ยวรอบหนองหารเพ่ิมข้ึน จ านวน 5 เส้นทาง 
     3. มีขนมของฝากจากข้าวเจ้าแดงหนองหารได้รับการพัฒนาจ านวน 1 ชนิด 
     4. มีสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดิจิตอล จ านวน 1 สื่อ 
     5. มีหัตถกรรมไหมย้อมครามของชุมชนรอบหนองหารได้รับการฟ้ืนฟู 
     6. มีการประกวด Story หมู่บ้าน 3/หมู่บ้าน OVC จ านวน 1 ครั้ง 
     7. มีการจัด Road Show เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบหนองหาร จ านวน 10 ครั้ง 
     8. มีข้อมูลองค์ประกอบของธาตุ ในดินตะกอน 
     9. มีข้อมูลการสะสมและการสลายตัวของโลหะหนัก และยาฆ่าแมลง ในดินตะกอน
ในหนองหาร   
     10. มีข้อมูลดัชนีชี้วัดในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าหนองหาร 
     11. ดินปลูกพืชที่มีดินตะกอนเป็นส่วนประกอบ 
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ผลลัพธ์ 
     1. เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
     2. เกิดรูปแบบบริการที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวแบบโฮมเสตย์ 
     3. หนองหารเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์  
     4. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสกลนคร      
เพ่ิมมากข้ึน 
     5. มีหมู่บ้านเพ่ือการท่องเทีย่วชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
     6. ชุมชนรอบหนองหารมีแนวทางในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายได้      
จากการน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือการท่องเที่ยวหนองหารที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่น อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
     7. มีการพัฒนาดินตะกอนเพ่ือใช้ส าหรับการเพาะปลูก และมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า   
ต่อการสลายตัวของโลหะหนักและยาฆ่าแมลงในดินตะกอน 
 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

     ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
     ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค, 
เมือง) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ง ขัน    
ได้อย่างยั่งยืน 
     ๓. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     4. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยว 
     5. ยุทธศาสตร์จังหวัด ตรงประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ  
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
     6. นโยบายส าคัญ สร้างความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 
 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (ปีละ 23,385,000 บาท) 
     1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ชุมชนรอบหนองหาร 
งบประมาณ 14,740,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  
     2 . พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ ชุมชนเข้มแข็ งรอบหนองหาร (งบประมาณ 
8,645,000 บาท) 
70,155,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การท่องเที่ยว  แห่งประเทศไทย ส านักงานนครพนม  
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8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบหนองหาร 
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (ปีละ 18,800,000 บาท) 
     1.เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน  
(CBT: Community – Based Tourism)  
งบประมาณ 6,000,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครสกลนคร, เทศบาลต าบลท่าแร่, เทศบาลต าบล     
เหล่าปอแดง, อบต.บ้านแป้น 
      2. เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบหนองหาร 
งบประมาณ 7,100,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, เทศบาลนครสกลนคร, เทศบาล
ต าบลท่าแร่, เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง, องค์การบริการส่วนต าบลบ้านแป้น 
      3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมรอบหนองหาร 
งบประมาณ 400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร 
    4. การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบหนองหารและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์  
งบประมาณ 5,300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานนครพนม 
56,400,000 บาท 
รายละเอียดตามกิจกรรม 
รายละเอียดตามกิจกรรม 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากดินตะกอนในหนองหาร 
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.  การใช้ประโยชน์จากดินตะกอน   
งบประมาณ 1,100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทต.ฮางโฮง, ทต.เชืองเครือ, ทต.เมืองทองท่าแร่ , ทต.ท่าแร่,       
ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร, ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร 
     2. ติดตามเส้นทางการไหลของน้ าที่มีผลต่อดินตะกอน 
งบประมาณ 700,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทต.ฮางโฮง, ทต.เชืองเครือ, ทต.เมืองทองท่าแร่ , ทต.ท่าแร่,        
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร, ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร, ศูนย์วิจัย
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประมงน้ าจืด เขต 3 (สกลนคร) 
     3. หลักสูตรเฝ้าระวังการสะสมและสลายตัวของโลหะหนักและยาฆ่าแมลงในดินตะกอน  
งบประมาณ 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทต.ฮางโฮง, ทต.เชืองเครือ, ทต.เมืองทองท่าแร่ , ทต.ท่าแร่,         
ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร 
     4. หลักสูตรผลกระทบของการขุดลอกดินตะกอนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
งบประมาณ 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทต.ฮางโฮง, ทต.เชืองเครือ, ทต.เมืองทองท่าแร่ , ทต.ท่าแร่,        
สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร, ศูนย์วิจัยประมงน้ าจืด เขต 3 (สกลนคร) 
2,800,000 บาท 
รายละเอียดตามกิจกรรม 
รายละเอียดตามกิจกรรม 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 129,355,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่แสนห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 



 

แบบ จ.1-1 
(Project idea รายโครงการ) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2560 – 2564) 

******************************** 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด   การพัฒนา การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์   ๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว ๓ ธรรม 
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนบูรณาการที่ 6 : เพ่ือการใช้ประโยชน์จากหนองหาร 
แผนบูรณาการที่ 6.3 ด้านการใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ด้านการใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม 

งบประมาณ 121,617,000 บาท 
๒. ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

"หนองหาร" บึงน ้าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ     
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
หนองหาร ครอบคลุมพื นที่ 77,016 ไร หรือ 123 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งน ้า         
ที่ มีความส้ าคัญต่อการด้ารงชีวิตของประชาชน  เป็นแหล่ งน ้ า อุป โภค -บริ โภค              
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้า เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เป็นแหล่งน ้าส้าหรับท้าการเกษตร 
และเป็นแหล่งที่มีอารยะธรรมแต่โบราณ การพัฒนาหนองหารเกิดขึ นอย่างจริงจัง       
ในช่วง 60 ปที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2475 กรมประมงไดเข้ามาส้ารวจสภาพหนองหาร
แล ะจั ด ท้ า โค รงก ารป รั บ ป รุ งห น อ งห าร ให้ เป็ น ส ถ าน ที่ บ้ า รุ ง พั น ธุ สั ต ว์ น ้ า                    
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสิ่งที่ส้าคัญ คือ การสร้างประตูระบายน ้าสุรัสวดี     
ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของหนองหารเข้าสู่ล้าน ้าก่้า เพ่ือเพ่ิมและรักษาระดับ
น ้าในหนองหาร เพ่ือการอนุรักษ์พันธุสัตว์น ้า การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
นอกจากนี  ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั ง เช่น การปรับปรุงตลิ่ง    
ริมหนองหาร การสร้างทางสะพานเชื่อมไปยังดอนข้าม ดอนลังกา ผลจากการพัฒนา
หนองหาร และพื นที่โดยรอบ ท้าให้ชุมชนรอบหนองหารมีการขยายตัว และเปลี่ยนแปลง
สภาพทางธรรมชาติของหนองหาร เช่น การย้ายถิ่นฐานและวางไขของสัตว์น ้า การตื นเขิน
ของหนองหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิ เวศ การเปลี่ยนแปลง           
ทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 
  หนองหารในปัจจุบัน เริ่มประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าเกิดขึ น 
เช่น คุณภาพน ้าที่เคยใช้ประโยชนในด้านต่างๆ ทั งอุปโภค-บริโภคของประชาชนที่อยู่
โดยรอบมีปัญหาไมสามารถใช้ประโยชนไดเหมือนในอดีต ปัญหาการขยายตัวของวัชพืช
ผิวน ้าและใต้ผิวน ้า ปัญหาการตกทับถมของตะกอนดิน ก่อให้เกิดความตื นเขิน ตลอดจน
ความอุดมสมบูรณของสัตว์น ้าที่ลดลง การขาดน ้าต้นทุนส้าหรับการเกษตรในฤดูแล้งและ
ปัญหาอุทกภัยในพื นที่ท้ายน ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 จากสถานการณ์ ของปัญหาในพื นที่ หนองหารที่ กล่ าวมา จ้าเป็นต้องมี
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาของหนองหารทั งระบบ จึงควรมีการส้ารวจ ออกแบบ
รายละเอียด และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาหนองหารทั งระบบ เพ่ือให้
ได้รูปแบบรายละเอียดที่สามารถน้าไปด้าเนินการพัฒนาหนองหารได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป อีกทั งยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์      
จากผักตบชวา เช่น การจัดท้าของใช้ต่าง ๆ ส้าหรับใช้เองในครัวเรือน การจัดท้าปุ๋ยหมัก        
และเมื่อน้ามาหมักรวมกับปุ๋ยคอกแล้ว ก็จะเป็นอินทรียวัตถุที่มีธาตุอาหารและมีความ     
อุ้มน ้า เมื่อน้าไปใส่ในพื นที่ที่เคยมีความแห้งแล้งอยู่ก่อนแล้ว  ก็จะสามารถแก้ปัญหา    
ความแห้งแล้งของดินได้เป็นอย่างดี  และมีราคาถูกกว่าการใช้อินทรียวัตถุชนิดอ่ืนๆ 
เพราะผักตบชวามีอยู่มากมายนั่นเอง  อีกทั งเป็นการลดต้นทุนการผลิต  สร้างงานสร้าง
อาชีพให้แก่ชุมชนรอบหนองหาร  เป็นการสนับสนุนนโยบาย “คลองสวยน ้าใส” ยังไม่นับ
รวมกรณีที่หากสามารถพัฒนาพื นที่การเกษตรรอบหนองหารเป็นแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 
เพ่ือใช้ในชีวิตประจ้าวันและเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์เป็นของใช้ในครัวเรือนจนสามารถ
จ้าหน่ายได้โดยหน่วยงานภาครัฐจะท้าหน้าที่สนับสนุนและสร้างช่องทางการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ก็จะเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรได้เหลือคณานับ และการใช้พลังงานทดแทนในการ
สูบน ้าเพ่ือการเกษตรกรรมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ยังเป็นการขยายความรู้ด้านการ
ประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในยามวิกฤต ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม แก้ปัญหา         
ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

     ๑. เพ่ือให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการตนเองด้านพลังงาน และน้าไปสู่การ        
ลดต้นทุนด้านพลังงานเพ่ือการเกษตร 
     ๒.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงาน   
กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
     3.เพ่ือลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน ้าหนองหารอย่างต่อเนื่อง 
     4.เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีปุ๋ยหมักคุณภาพดี ราคาถูกไว้ใช้ในครัวเรือน
และส้าหรับจ้าหน่าย 
     5. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงหลังฤดูท้านา 
     6. เพ่ือศึกษารูปแบบเบื องต้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการก่อสร้าง ระบบ
ชลประทาน และระบบบริหารจัดการน ้าเพ่ือการเกษตรรอบหนองหารและพื นที่ท้ายน ้า
เพ่ือขยายพื นที่ชลประทาน 150,000 ไร่ 
     7. เพ่ือออกแบบรายละเอียด ระบบชลประทาน และระบบบริหารจัดการน ้า        
รอบหนองหารและพื นที่ท้ายน ้า 
     8. เพ่ือจัดท้ารายละเอียด การประมาณการ งบประมาณ เอกสารประกอบแบบและ
เอกสารประกวดราคา 
     9. เพ่ือจัดท้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างระบบชลประทาน 
และระบบบริหารจัดการน ้าเพ่ือการเกษตรรอบหนองหารและพื นที่ท้ายน ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

โครงการ 
     1. พื นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่ 
     2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา มีความรู้ในเรื่องการผลิต     
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา สามารถผลิตได้เองไว้ใช้ในครัวเรือน 
     3. ปริมาณผักตบชวาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของทุกปี  
     5. เกษตรกรมีรายได้ในช่วงหลังฤดูท้านาเพ่ิมขึ น 
     6. มีแหล่งชมควายน ้า และหมูด้าในรูปแบบเกษตรเชิงท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
     1. มีระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน ๒๐ แห่ง 
     2. เกษตรกรจ้านวน ๔,๕๐๐ ราย ได้รับความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 
     3. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๔๕ กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาไว้ขาย และ     
ใช้เองในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
     4. เกษตรกรสามารถซื อปุ๋ยหมักคุณภาพดี ราคาถูก 
     5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวาหนองหาร 5 รายการ 
     6. เกษตรกรมีรายได้ในช่วงหลังฤดูท้านาเพ่ิมขึ น 
     7. ทางเลือกที่เหมาะสมในการก่อสร้างระบบชลประทาน และระบบบริหารจัดการน ้า
รอบหนองหารและพื นที่ท้ายน ้าเพ่ือขยายพื นที่ชลประทาน 150,000 ไร่ 
     8. รูปแบบรายละเอียด การขุดลอก ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบชลประทาน และ
ระบบบริหารจัดการน ้าเพ่ือการเกษตรในหนองหาร 
     9. รายละเอียด งบประมาณ เอกสารประกอบแบบและเอกสารประกวดราคา 
     10. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     11. เกษตรกรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื นที่รอบหนองหารจ้านวน ๑๐๐ ราย 
     12. เกษตรกรต้นแบบ การอนุรักษ์สัตว์พื นถิ่นในรูปแบบการเลี ยงเกษตรเชิงท่องเที่ยว 
เพ่ิมขึ นจ้านวน ๒๐ ราย  
     13. มีจุดชมวิว และชมวถิีชีวิตควายน ้าดอนสวรรค์ จ้านวน ๑ แห่ง 
     14. มีฟาร์มเลี ยงหมูด้าต้นแบบเกษตรเชิงท่องเที่ยว จ้านวน ๕ แห่ง 
 
ผลลัพธ์ 
     1. จังหวัดสกลนครมีรูปแบบรายละเอียด และรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถน้าไปด้าเนินจัดท้างบประมาณ และการก่อสร้าง ในการพัฒนา
หนองหารต่อไป 
     2. มีการเลี ยงสัตว์เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว สัตว์พื นถิ่นได้รับการอนุรักษ์ จัดระเบียบ
ฟาร์มเลี ยงสัตว์เพ่ือลดมลพิษลงสู่หนองหาร และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ 
     1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
     2. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร :2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
         - กลยุทธ์ : ๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม 
     3. แผนบูรณาการ : 4. แผนบูรณาการเพ่ือการบ้ารุงพันธุ์พืชและสัตว์ในหนองหาร 
แผนงานที่: ๔.๒ ด้านการส่งเสริมบ้ารุงพันธุ์สัตว์ในหนองหาร 
 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. กิจกรรมหลัก         
ของโครงการ 

 
 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรกรรมรอบหนองหาร 
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (ปีละ 12,583,000 บาท 
กิจกรรมการปรับปรุงระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือการเกษตรกรรม           
รอบหนองหาร จ้านวน ๒๐ แห่ง 
37,740,000 บาท 
ส้านักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยการแปรรูปผักตบชวา 
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (ปีละ 26,956,000 บาท) 
 
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้การผลิตและคุณประโยชน์ของปุ๋ยหมัก จัดตั งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมัก 
งบประมาณ 24,360,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
 
กิจกรรมที่ 2 แปรรูปผักตบชวาหนองหารเพื่อเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์        
งบประมาณ 1,714,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์จากตลาดท้องถิ่นสู่ตลาด 
งบประมาณ 782,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 4 ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ  
งบประมาณ 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
80,868,000 บาท 
รายละเอียดตามกิจกรรม 
รายละเอียดตามกิจกรรม 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่       
รอบหนองหาร 
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (ปีละ 1,000,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการศักยภาพการเลี ยงปศุสัตว์ 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื นที่รอบหนองหาร 
งบประมาณ 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ในการใช้ภูมิปัญญาอนุรักษ์การเลี ยงสัตว์พื นถิ่น
แบบ Agro tourism 
งบประมาณ 300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาจุดชมวิว ศึกษาการด้ารงชีวิตของควายน ้าดอนสวรรค์ และหมูด้าภูพาน 
งบประมาณ 600,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3,000,000 บาท 
รายละเอียดตามกิจกรรม 
รายละเอียดตามกิจกรรม 

งบประมาณทั้งสิ้น  121,617,000บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 


