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ค ำน ำ 
     
  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนทุกด้าน ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการท างาน  การเงิน  การกินอยู่ หรืออ่ืนๆ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของประชาชนและต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องการกินอยู่ พร้อมสร้างความม่ันคงในด้าน
อาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งโครงการที่เพ่ิมเติมขึ้นมาเพ่ือด าเนินการตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล  ในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   และสอดคล้อง
ตามกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ จึงได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 ขึ้นโดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแก้ไข ร่วมรับผลประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง องค์การบริหาร -ส่วนจังหวัดนครพนม ได้
มองเห็นความส าคัญของการใช้พลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับเป็นการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ในภาคการเกษตร และอ่ืนๆ โดยน าเสนอร่างแผนพัฒนาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและประชาคมระดับจังหวัด  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ขอขอบคุณผู้แทนทุกภาคส่วนราชการ ประชาคม       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมเสนอความ
คิดเห็นและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2564              
จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความ
ต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป 

 
 
 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
เมษายน  2564 

 
 
 
 
 
 



 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 
กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณ  นั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ได้รับแจ้งโครงการจากกอง/ส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ที่ได้รับผลกระทบจากระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019       
และสอดคล้องตามกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและประชาคมระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564            
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
2.1 เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)             

มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการในพ้ืนที่มากที่สุด 
2.2  เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา  

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
2.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการในการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความ

จ าเป็นต้องน ามาปฏิบัติงาน  หากไม่จัดหาอาจท าให้เกิดปัญหา  หรือเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานกับองค์กร
และการให้บริการประชาชนได้  

ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  ข้อ  9  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ใช้ข้อความนี้  
  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2564  จะสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป 

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



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

   2.แผนงานการกษตร

รวม 0 -          0 -          0 -          0 -             0 -           0 -           

2)การพัฒนาด้านสังคม

   1.แผนงานการศานสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2 2,478,000 2 2,478,000

   2.แผนงานการศึกษา 3 4,500,000 3 4,500,000

   3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   4.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   5.แผนงานสาธารณสุข

   6.แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

รวม 0 -          0 -          0 -          5 6,978,000 0 -           5 6,978,000

3)การพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

   2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 0 -          0 -          0 -          0 -             0 -           0 -           

4) การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.แผนงานเคหะและชุมชน

    2.แผนงานการเกษตร

รวม 0 -          0 -          0 -          0 -             0 -           0 -           

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2564

                                                                                                   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                            ผ 01

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 ป ี 2565 รวม  5  ปี



5) การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวและกีฬา

    1.แผนการศานสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

    2.แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 0 -          0 -          0 -          0 -             0 -           0 -           

รวมทั้งสิ้น 0 0 5 6,978,000 0 -           5 6,978,000



ผ 02

  1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  1.2 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1.เพือ่ใหโ้รงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนมมอีาคาร กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ - - - 1,978,000 - 1.ร้อยละ 80 1.โรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม กองการศึกษาฯ
พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า อเนกประสงค์ทีใ่ช้ประโยชน์ ได้อยา่งคุ้มค่า ใหก้บัโรงเรียนกฬีา นักเรียนโรงเรียน มอีาคารอเนกประสงค์ส าหรับ

2.เพือ่ส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่น้นความเป็น กฬีาจงัหวัดนครพนม กฬีาจงัหวัดนครพนม สนามมวยทีใ่ช้ประโยชน์
เลิศทางด้านกฬีามวยไทย ส าหรับนักเรียนกฬีา ขนาดกว้าง  15  เมตร  มอีาคารเรียนอเนก ได้อยา่งคุ้มค่า
จงัหวัดนครพนม ยาว  18  เมตร   ประสงค์ได้ใช้ประโยชน์ 2.โรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม
3.เพือ่ใหน้ักเรียน  ครู  บุคลากรโรงเรียนกฬีา จ านวน  1  หลัง ได้อยา่งคุ่มค้า มสีถานทีส่่งเสริมการจดัการเรียน
จงัหวัดนครพนม และชุมชนมพีืน้ทีฝึ่กซ้อมกฬีา 2.กอ่สร้างตามแบบ ทีเ่น้นความเน้นความเลิศ
 ได้มาตรฐานและถกูสุขอนามยั แปลนขององค์การ ทางด้านกฬีามวยไทย

บริหารส่วนจงัหวัด 3. นักเรียน ครู บุคลากร
นครพนม โรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม
100% และชุมชนมพีืน้ทีฝึ่กซ้อมกฬีา 

ทีไ่ด้มาตรฐาน

2 โครงการจดัซ้ือเวทีมวย  ส าหรับ ๑. เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่นการเรียนการ - เวทีมวยท าจากไมเ้นือ้แขง็ - - - 500,000 - เวทีมวยตรงตาม 1.เพือ่ใหน้ักเรียนมทีักษะและ
โรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม สอนวิชามวยไทยของนักเรียนโรงเรียนกฬีา พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 7 x 7 รูปแบบรายการ เทคนิคการเล่นและการแขง่ขนั

จงัหวัดนครพนม เมตร จ านวน 1 แหง่ 100 % มวยไทย
2. เพือ่ความเป็นเลิศในการ
เล่นและกสนแขง่ขนักฬีามวยไทย
3. เพือ่ใหรู้้ระเบียบ ขอ้บังคับ
กฎ กติกา กฬีามวยไทย

รวม 2  โครงการ - - - - - 2,478,000.00     - - - -

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2564

ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม

งบประมาณและที่มา



ผ 02

  1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  1.1 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจดัซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 1.เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก จดัซ้ือตู้ล็อคเกอร์ ส าหรับ - - - 1,700,000 - การจดัซ้ือเป็นไปตาม 1.เกดิความเป็นระเบียบเรียบร้อย กองการศึกษาฯ
ส าหรับโรงเรียนกฬีาจงัหวัด ในการเกบ็อปุกรณ์ของนักเรียน โรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม รูปแบบรายการและ สะดวก ในการเกบ็อปุกรณ์ของ
นครพนม 2.เพือ่ใหน้ักเรียนมวีินัยในการรู้จกัรับผิดชอบ ขนาดไมน่้อยกว่า คุณลักษณะเฉพาะร้อย นักเรียน 

ต่อส่วนตน และส่วนร่วม  60x60x180 เซนติเมตร ละ 100 2.นักเรียนมวีินัยในการรู้จกัรับ
3.เพือ่ความปลอดภยัในการเกบ็อปุกรณ์ส่วนตัว จ านวน 272 ตู้ ผิดชอบต่อส่วนตน และส่วนรวม 
และทรัพยสิ์น ไมป่รากฏในแบบมาตรฐาน 3.นักเรียนได้รับความปลอดภยั

ครุภณัฑ์ ในการเกบ็อปุกรณ์ส่วนตัวและ
ทรัพยสิ์น

2 โครงการจดัซ้ือจิก๊ซอว์แผ่นยางปู 1.เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ทีใ่ช้ใน 1.เชิงปริมาณ จิก๊ซอว์แผ่น - - - 400,000 - มอีปุกรณ์ทีใ่ช้ในการ 1.มอีปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดัการ
พืน้สนามมวย ส าหรับโรงเรียนกฬีา การจดัการเรียนการสอนการฝึก ยางปูพืน้สนามมวย มขีนาด จดัการเรียนการสอน เรียนการสอนการฝึกซ้อม
จงัหวัดนครพนม ซ้อมมวยไทย เพียงพอต่อความ กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร การฝึกซ้อมมวยไทย มวยไทยเพียงพอต่อความ 

ต้องการของผู้เรียน หนา 25 มลิลิเมตร 100% ต้องการของผู้เรียน
2.เพือ่ส่งเสริมการเรียนการสอน จ านวน 290 หน่วย 2.ส่งเสริมการเรียนการสอน
ทีเ่น้นความเป็นเลิศทางด้านกฬีา 2. เชิงคุณภาพ จิก๊ซอว์ ทีเ่น้นความเป็นเลิศทาง
มวยไทย ส าหรับโรงเรียนกฬีา แผ่นยางปูพืน้สนามมวย ด้านกฬีามวยไทย
จงัหวัดนครพนม มคุีณภาพได้มาตรฐาน ส าหรับโรงเรียนกฬีา
3.เพือ่มอีปุกรณ์รักษาความ จงัหวัดนครพนม
ปลอดภยัในการฝึกซ้อมให้ 3.มอีแุกรณ์รักษาความ
นักเรียน ครู บุคคลากรโรงเรียน ปลอดภยัในการฝึกซ้อม
กฬีาจงัหวัดนครพนม และชุมชน ใหน้ักเรียน ครู บุคลากร
ทีไ่ด้มาตรฐาน โรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม 

และชุมชนทีไ่ด้มาตรฐาน

            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2564

ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม

วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา



ผ02

  1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  1.1 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจดัซ้ือเตียงนอน 2 ชั้น 1.เพือ่จดัซ้ือเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น -เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น - - - 2,400,000 - -การจดัซ้ือเป็นไปตาม 1.เกดิความปลอดภยัในการพัก กองการศึกษาฯ
พร้อมทีน่อนและชุดเคร่ืองนอน ชุดพร้อมทีน่อนและชุดเคร่ืองนอน ขนาด 3x6.5 ฟุต รูปแบบรายการ อาศัย ในหอพักโรงเรียนกฬีา
ส าหรับโรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม ส าหรับโรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม จ านวน  136 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ จงัหวัดนครพนม

2.เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและ -ทีน่อน 3 ฟุต ร้อยละ 100 2.เพือ่ความเป็นระเบียบ
เกดิสุขอนามยัการนอนของนักเรียน จ านวน 272 หลัง -ค่าเฉล่ียระดับความ เรียบร้อย สะอาดเกดิสุขอนามยั
3.เพือ่ใหน้ักเรียนเกดิความปลอดภยัในการ -ชุดเคร่ืองนอนชนิดผ้า พึงพอใจของผู้ใช้งานฯ ในอปุกรณ์การนอนของนักเรียน
พักอาศัยในหอพักโรงเรียนกฬีาจงัหวัดนครพนม  Polyester 100% ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 3.เพือ่ความมรีะเบียบเรียบร้อย
 จ านวน 272  ชุด ไปในทิศทางเดียวกนั ของหอพัก

ประกอบด้วย
-ผ้าปูทีน่อนแบบรัดมมุ 3 ฟุต
(36" x 79")
-ปลอกหมอน (19" x 29")
-หมอนหนุนใยสังเคราะห์
-ผ้าหม่ (ผ้านวมใย100EL
ขนาด 60" x 85")

รวม 3  โครงการ - - - - - 4,500,000.00     - - - -

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2564
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 ผ 03

แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 แผนงาน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการเรียนการ  - เวทมีวยท าจากไมเ้นื้อแข็ง  -  -  - 500,000  - กอง
การศาสนาวัฒนธรรม ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง สอนวิชามวยไทยของนกัเรียน ขนาด 7 x 7 เมตร จ านวน 1 แหง่ การศึกษาฯ
และนนัทนาการ โรงเรียนกฬีาจังหวัดนครพนม

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ งานบา้นงานครัว 1.เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย จัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ ส าหรับ  -  -  - 1,700,000  - กอง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง สะดวกในการเกบ็อปุกรณ์ของนกัเรียน โรงเรียนกฬีาจังหวัดนครพนม การศึกษาฯ

2.เพื่อใหน้กัเรียนมวีินยัในการรู้จัก ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
รับผิดชอบต่อส่วนตน และส่วนร่วม  60x60x180 เซนติเมตร
3.เพื่อความปลอดภยัในการเกบ็อปุกรณ์ จ านวน 272 ตู้
ส่วนตัวและทรัพย์สิน

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ งานบา้นงานครัว 1.เพื่อจัดซ้ือเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น -เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น  -  -  - 2,400,000   - กอง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ชุดพร้อมที่นอนและชุดเคร่ืองนอน ขนาด 3x6.5 ฟตุ การศึกษาฯ

ส าหรับโรงเรียนกฬีาจังหวัดนครพนม จ านวน  136 ชุด
2.เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย -ที่นอน 3 ฟตุ จ านวน 272 หลัง
สะอาดและเกดิสุขอนามยัการนอน -ชุดเคร่ืองนอนชนดิผ้า
ของนกัเรียน  Polyester 100%
3.เพื่อใหน้กัเรียนเกดิความปลอดภยั จ านวน 272  ชุด
ในการพกัอาศัยในหอพกัโรงเรียนกฬีา ประกอบด้วย
จังหวัดนครพนม -ผ้าปทูี่นอนแบบรัดมมุ 3 ฟตุ

(36" x 79")

-ปลอกหมอน (19" x 29")
-หมอนหนนุใยสังเคราะห์
-ผ้าหม่ (ผ้านวมใย100EL
ขนาด 60" x 85")

-           -            4,600,000  

                     บญัชีครุภณัฑ์

รวม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
1 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม

นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาราชควาย หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     
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2 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเนินสะอาด  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
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พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ
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ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

5 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาราชควาย หมู่ที่ 10 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
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ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

8 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเหล่าภมูี  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

9 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 10 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

10 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเหล่าภมูี  หมู่ที่ 13 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

11 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นไผ่ล้อม  หมู่ที่ 4 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

12 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นค าเกิ้ม  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

13 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นส าราญใต้  หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลอาจสามารถ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

14 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดงขวาง  หมู่ที่  5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดงขวาง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

15 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาคอกควาย  หมู่ที่  2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดงขวาง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

16 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองสระพงั  หมู่ที่  9 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดงขวาง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
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ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

18 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพนทา หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดงขวาง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

19 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นกลาง  หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

20 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นกลางน้อย  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

21 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดงยอ  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

22 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดงต้ิว   หมู่ที่  5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

23 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองดินแดง   หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

24 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นค าเตย   หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

25 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นค าเตย   หมู่ที่ 6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

26 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดอนแดง  หมู่ที่ 13 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

27 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทุ่งมน  หมู่ที่ 17 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย   อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

28 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นค าพอก  หมู่ที่ 9 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย   อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

29 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นวงัไฮ   หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย   อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

30 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองยาว   หมู่ที่ 11 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

31 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดอนยานาง   หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทราย   อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

32 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพนงาม   หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

33 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน บา้นนาค ากลาง  หมู่ที่ 4 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง ต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

34 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นอ่างค า  หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

35 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหวัโพน   หมู่ที่ 6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

36 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองบวั  หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพธิต์าก  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

37 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโคกกุง   หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพธิต์าก  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

38 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองค้า   หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพธิต์าก  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

39 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นสุขเกษม   หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพธิต์าก  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

40 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพธิต์าก    หมู่ที่  9 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพธิต์าก  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง  จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

41 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นพระยอดเมืองขวาง ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน หมู่ที่ 10  ต าบลกุรุคุ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง  จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

42 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพธิต์าก   หมู่ที่  2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพธิต์าก  อ าเภอเมือง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเมือง  จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
43 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม

นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาหนองบก  หมู่ที่ 4 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลไชยบรีุ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

44 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาเพยีง  หมู่ที่ 6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลไชยบรีุ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

45 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นพนอม หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
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องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

48 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นพนอมทุ่ง หมู่ที่ 4 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   
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ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
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นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโหนโห ่ หมู่ที่ 6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
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ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

50 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเหล่าหนาด  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดง  หมู่ที่ 9 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

52 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นพนอมเหนือ  หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

53 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดงน้อย หมู่ที่ 11 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

54 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นม่วงเหล่าหลวง  หมู่ที่ 16 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลไชยบรีุ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ
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หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

55 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่อุเทน  หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่อุเทน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นค าเตย  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่จ าปา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
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เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโนนตาล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
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ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
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พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

58 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นน้อยหวับงึ หมู่ที่  6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่อุเทน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

59 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเชียงยืน  หมู่ที่  4 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเวนิพระบาท ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

60 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นสะพงั  หมู่ที่  7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

61 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองบาก  หมู่ที่ 15 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

62 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นแพง  หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

63 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นม่วง  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเวนิพระบาท ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

64 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเนินบอ่ทอง  หมู่ที่ 16 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา
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65 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพนค้อ  หมู่ที่ 4 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
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ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

66 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

67 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นกุดกุ่มน้อย  หมู่ที่ 4 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโนนตาล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

68 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาแค  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเวนิพระบาท ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

69 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นรามราช  หมู่ที่ 17 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

70 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพนแดงใหญ่  หมู่ที่ 9 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

71 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาผักปอด  หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโนนตาล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

72 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพนแดงน้อย  หมู่ที่  8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

73 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโพนก่อ  หมู่ที่  6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

74 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นรามราช  หมู่ที่ 2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลรามราช ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

75 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาเหนือ  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่อุเทน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

76 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นแก้วปดัโปง่  หมู่ที่ 15 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลไชยบรีุ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

77 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นกลาง  หมู่ที่ 15 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโนนตาล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

78 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่อุเทน หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่อุเทน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

79 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่จ าปา  หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่จ าปา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

80 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่แต้  หมู่ที่ 11 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่จ าปา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

81 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่จ าปา หมู่ที่ 2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่จ าปา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

82 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นแก้วปดัโปง่ หมู่ที่ 17 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลไชยบรีุ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

83 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนากระเสิม  หมู่ที่ 10 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

84 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาข่าทา่ หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพะทาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

85 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาข่าทา่ หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพะทาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

86 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเหล่าศรี  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพนอม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

87 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นกลาง   หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโนนตาล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอทา่อุเทน 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
88 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม

นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนางัว  หมู่ที่ 2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

89 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นอูนนา  หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางัว  อ าเภอนาหวา้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

90 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นสามัคคี  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน เลขโฉนด 23562 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

91 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นสามัคคี  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน เลขโฉนด 23039 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

92 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนางัว  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน เลขโฉนด 32505 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

93 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนางัว  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน เลขโฉนด 20112 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

94 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นอูนนา  หมู่ที่ 11 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

95 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่เรือ   หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่เรือ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม  ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

96 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่เรือ   หมู่ที่ 2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่เรือ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

97 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นทา่เรือ   หมู่ที่  8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลทา่เรือ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
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ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

98 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดอนพะธาย   หมู่ที่ 2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นเสียว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั
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และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

102 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเสียว  หมู่ที่ 6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นเสียว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

103 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโคกสะอาด  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นเสียว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

104 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโคกสะอาด  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นเสียว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

105 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโคกสะอาด   หมู่ที่ 9 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นเสียว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน

106 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเสียว   หมู่ที่ 10 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นเสียว ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาหวา้ 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จังหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แหง่ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามแบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั











































ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

107 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นสามแยก  หมู่ที่ 4 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองซน  อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

108 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาดี  หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองซน  อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

109 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดอนเตยเหนือ  หมู่ที่ 2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

110 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหมูม้นเหนือ หมู่ที่ 5 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

111 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดอนแดง  หมู่ที่ 2 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

112 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาโด  หมู่ที่ 7 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

113 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นหนองซน  หมู่ที่ 1 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

114 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นพนัหา่วใต้  หมู่ที่ 13 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

115 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาดีใต้  หมู่ที่ 6 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

116 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาทมเหนือ  หมู่ที่ 11 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

117 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาทมกลาง  หมู่ที่ 10 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

118 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นเหล่าส้มปอ่ย  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

119 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นดอนแฮด  หมู่ที่ 3 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

120 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นนาดีพฒันา  หมู่ที่ 14 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรา้งความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรบั โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                                                                
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

121 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นโคกสี  หมู่ที่ 8 ลดต้นทนุการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกจิฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จังหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แหง่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏใีหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอียดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ทอ้งถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจังหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เศรษฐกิจพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บา้น สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกิจพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทลั



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

122 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาคู่  หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาคู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

123 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค าออ้ม   หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาคู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

124 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาคู่ใต้  หมู่ที่ 7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาคู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

125 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองสังข์    หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

126 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองสังข์ใต้    หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
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โครงการ วัตถุประสงค์
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127 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาคู่  หมู่ที่  11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาคู่   อ าเภอนาแก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

128 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองสังข์    หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

129 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองยอ   หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพระซอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

130 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดงอนิ า   หมู่ที่  11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพระซอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

131 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านท่าจ าปา   หมู่ที่  12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพระซอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

132 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนทอง   หมู่ที่  11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาเลียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

133 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาเลียง   หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาเลียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

134 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนคราม   หมู่ที่  14 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลกา้นเหลือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

135 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านแกง้   หมู่ที่  2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านแกง้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

136 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านกลาง  หมู่ที่  6  ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าพี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

137 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดินด า   หมู่ที่  7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองบ่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

138 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสีชมพ ู หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสีชมพ ู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

139 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเหล่าทุ่ง  หมู่ที่  4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสีชมพ ู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

140 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสีชมพู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

141 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสะพานสูง  หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสีชมพู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

142 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสะพานสูง  หมู่ที่ 7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสีชมพู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

143 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาสามัคคี   หมู่ที่ 9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาเลียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

144 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค าพี้  หมู่ที่ 9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลค าพี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอนาแก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
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ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
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ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

145 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองฮี  หมู่ที่ 12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองฮี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม  ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
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เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองฮี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

147 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองฮี  หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เลขโฉนด 23407 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง ต าบลหนองฮี  อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

148 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองฮี  หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เลขโฉนด 22061 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง ต าบลหนองฮี  อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

149 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านปลาปากน้อย   หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลปลาปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

150 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านวงัสิม   หมู่ที่ 6  ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลปลาปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

151 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาขาม   หมู่ที่ 14 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลปลาปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

152 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านวงัยาง  หมู่ที่ 10  ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลปลาปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

153 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสีทน   หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโคกสวา่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

154 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโคกสวา่ง   หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโคกสวา่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

155 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านจรุกเตย   หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองฮี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

156 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านห้วยไหล่  หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลมหาชัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

157 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนกลาง  หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลมหาชัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

158 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาง้ิว  หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนามะเขือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

159 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านแสนส าราญ   หมู่ที่  10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนามะเขือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

160 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนดู่   หมู่ที่  12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลกตุาไก้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

161 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองบัวค า  หมู่ที่  8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนามะเขือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

162 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านกตุาไก ้ หมู่ที่  5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลกตุาไก ้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

163 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนกเหาะ   หมู่ที่  4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโคกสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

164 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสวา่งส าราญ   หมู่ที่  3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโคกสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

165 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโคกกลาง หมู่ที่  15 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลปลาปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

166 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองดู่   หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองเทาใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

167 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองฮี   หมู่ที่  11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองฮี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

168 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านกงุโกน  หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองฮี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

169 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองบัว   หมู่ที่  8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลปลาปาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

170 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองบัว   หมู่ที่  16 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลปลาปาก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

171 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโคกสูง   หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโคกสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอปลาปาก 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



























































ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

172 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสมบูรณ์   หมู่ที่  3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

173 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองท่ม  หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

174 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาเต่า   หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

175 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค้อ   หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

176 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค้อ   หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

177 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาค า  หมู่ที่ 16 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

178 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านห้วยไห   หมู่ที่ 11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

179 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค้อพฒันา  หมู่ที่ 15 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านค้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

180 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองกม่    หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนจาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

181 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านต้าย   หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนจาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

182 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาล้อม  หมู่ที่ 10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหัวบ่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

183 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนเพก็  หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหัวบ่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

184 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองผักตบ  หมู่ที่  4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหัวบ่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

185 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหัวบ่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

186 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเสาเล้าใหญ่  หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

187 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเสาเล้าน้อย  หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

188 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเสาเล้าเหนือ   หมู่ที่ 10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

189 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนสวรรค์    หมู่ที่ 11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

190 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเสาเล้าทุ่ง  หมู่ที่ 13 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

191 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพธิท์อง  หมู่ที่ 14 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

192 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านกดุตระกล้า   หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนจาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

193 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพธิศ์รี  หมู่ที่ 12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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งบประมาณและที่มา
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

194 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านท่าเรือ  หมู่ที่ 9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอโพนสวรรค์ 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านกลางจาน  หมู่ที่ 5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนจาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
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ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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196 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนทองเหนือ  หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

197 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านแพงวทิยา  หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

198 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาเขทุ่ง   หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

199 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านน้อยทองค า  หมู่ที่ 15 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

200 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองแวง   หมู่ที่ 11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

201 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาดีหัวภู หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

202 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาพระชัยตะวนัออก ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน หมู่ที่ 14 ต าบลหนองแวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอบ้านแพง 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

203 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาเขเหนือ   หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

204 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนกลาง  หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

206 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนกลาง  หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

207 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านปากห้วยม่วง  หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

208 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านทุ่งสวา่ง  หมู่ที่ 7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

209 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านไผ่ล้อม  หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลไผ่ล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอบ้านแพง 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

210 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนบาก  หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางัว  อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

211 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนางัวใต้   หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางัว  อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

212 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหัวหาด   หมู่ที่ 12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นแพง  อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

213 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนายาง   หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

214 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเนินคนึง   หมู่ที่ 5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

215 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านท่าลาดทุ่ง  หมู่ที่ 14 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

216 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนต้ิว   หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

217 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านแพงกลางใต้  หมู่ที่ 10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบา้นแพง  อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

218 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาข่า   หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

219 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดงยอ  หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาถ่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

220 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดงยอใต้  หมู่ที่  7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาถ่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

221 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดงกอ้ม   หมู่ที่  8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาถ่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

222 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดงป่ายูง  หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาถ่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

223 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านคับพวง ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน หมู่ที่ 4  ต าบลน้ าก่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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224 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาค า  หมู่ที่  5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลน้ าก่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
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งบประมาณและที่มา

225 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บา้นน้ าก่ าใหม่พฒันา  หมู่ที่ 18 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลน้ าก่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

226 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโสกแมว ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน หมู่ที่  2   ต าบลอุม้เหม้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

227 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านชาติพฒันาชาติไทย ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน หมู่ที่ 7 ต าบลอุม่เหม้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

228 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนสวรรค์   หมู่ที่  3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลอุม่เหม้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

229 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านยางค า  หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลอุม่เหม้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

230 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองสะโน  หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลดอนนางหงส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

231 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค าชะอ ี หมู่ที่  8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหนาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

232 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านใหม่โพธิศ์รี  หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหนาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

233 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาหนาดน้อย  หมู่ที่  3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหนาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

234 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านขอนกอง  หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาหนาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

235 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโปร่ง   หมู่ที่ 7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลฝ่ังแดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

236 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหัวดอน  หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลธาตุพนม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

237 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองหอยทุ่ง หมู่ที่ 5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลธาตุพนมเหนือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

238 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโคกสวา่งพฒันา  หมู่ที่ 7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลธาตุพนมเหนือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

239 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ที่ 12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลพระกลางทุ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

240 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลธาตุพนม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอธาตุพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

241 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านทุ่งสวา่ง  หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเรณูใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

242 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านอภัยวงค์  หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเรณู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

243 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเรณู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

244 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านทุ่งสวา่ง   หมู่ที่ 9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเรณูใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

245 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเหิบ   หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาขาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

246 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านวงัยาง  หมู่ที่ 5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลท่าลาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

247 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโนนพฒันา  หมู่ที่ 13 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลเรณูใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

248 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโคกอนามัย  หมู่ที่ 11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโคกหินแฮ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

249 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโคกหินแฮ่  หมู่ที่ 9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโคกหินแฮ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

250 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาขาม  หมู่ที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

251 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านท่าลาด  หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลท่าลาด  อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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252 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านท่าลาด  หมู่ที่ 1  ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

253 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาสะเดา   หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

254 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาดี   หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองย่างชิ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

255 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค่ายเสรี  หมู่ที่ 9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

256 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเหล่าส าราญ  หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนทอง  อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
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นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหัวขัวเหนือ   หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

260 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนายอ  หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางาม  อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง จงัหวดันครพนม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จ านวน 1 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

261 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนางามใต้   หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

262 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองย่างชิ้น   หมู่ที่ 8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองย่างชิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

263 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโคกเจริญ   หมู่ที่ 6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองย่างชิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหัวขัวใต้   หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองย่างชิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
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หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

266 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโนนสะอาด   หมู่ที่ 4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหนองย่างชิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

267 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสร้างแป้น  หมู่ที่ 5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนางาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอเรณูนคร 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

268 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสามผง   หมู่ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสามผง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม  ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

269 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสามผง   หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสามผง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

270 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสามผง   หมู่ที่ 9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสามผง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

271 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านสามผง   หมู่ที่ 10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลสามผง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

272 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านขามเปี้ยใหญ่  หมู่ที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

273 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนมงคล   หมู่ที่ 5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

274 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านข่า หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

275 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านข่า หมู่ที่  10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

276 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านข่า หมู่ที่  12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

277 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านขามเปี้ยใหญ่  หมู่ที่  11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

278 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดอนสมอ  หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลท่าบ่อสงคราม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

279 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านท่าบ่อ  หมู่ที่  6  ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลท่าบ่อสงคราม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

280 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านยางงอย   หมู่ที่  3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลศรีสงคราม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

281 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองบาท้าว   หมู่ที่  2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลศรีสงคราม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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282 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหาดแพง   หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

283 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหาดแพง  หมู่ที่  5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

284 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเสียวสงคราม   หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

285 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค าไฮ  หมู่ที่  2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

286 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเสียวสงคราม   หมู่ที่  3 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

287 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านอว้น  หมู่ที่  4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

288 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค าไฮ  หมู่ที่  8 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

289 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหาดแพง  หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลหาดแพง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

290 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านภูกระแต  หมู่ที่  7 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

291 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเหล่า  หมู่ที่  14 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

292 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านค าสะอาด  หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

293 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเหล่า  หมู่ที่  4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

294 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนงาม  หมู่ที่  10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
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295 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาค า  หมู่ที่  5 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

296 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนกอ่   หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

299 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านภูกระแต   หมู่ที่  12 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาค า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

300 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาเด่ือ  หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาเด่ือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

301 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนสวา่ง   หมู่ที่  2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวา่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

302 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านโพนขาว หมู่ที่  3  ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวา่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

303 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาโพธิ ์ หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวา่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

304 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาโพธิใ์ต้   หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลโพนสวา่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

305 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเอือ้ง   หมู่ที่  1 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

306 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านกอ่   หมู่ที่  2 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

307 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองผือ  หมู่ที่  4 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

308 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านดงขวาง   หมู่ที่  6 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

309 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาจาน   หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

310 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเซียงเซา  หมู่ที่  10 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

311 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านหนองผือ   หมู่ที่  11 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

312 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านกอ่  หมู่ที่  13 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

313 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านเซียงเซา   หมู่ที่  15 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลบ้านเอือ้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล



ผ.02/1

ล าดับ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2564                                                                                   

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                                                     

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื

    1. ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม
      1.4 แผนงาน  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

314 ส่งเสริมการผลิตด้วย 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา ติดต้ังโรงเรือนเกษตรนวัตกรรมและ  -  -  - 465,000  - 1. ผลผลิตด้านการ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริม
นวตักรรมและ การผลิตภาคเกษตรของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรเพิ่มขึ้น ปรับเปล่ียนไปท าเกษตรตามแนว และพฒันา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม บ้านนาเด่ือ   หมู่ที่  9 ลดต้นทุนการผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวติ
เพื่อการพฒันาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต าบลนาเด่ือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัดฯ
และเศรษฐกิจฐานราก 2.เพื่อส่งเสริมการสร้าง อ าเภอศรีสงคราม 2. พฒันาการตลาด เกดิความมั่นคงในอาชีพ
ตามแนวทางเกษตร ผลผลิตด้านเกษตร จงัหวดันครพนม ผ่านระบบออนไลน์ 2.เกษตรกรสามารถน าหลัก
ทฤษฏีใหม่สู่การ สู่ตลาดการค้าในระดับ จ านวน 1 แห่ง ผู้ซ้ือรู้แหล่งผลิต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พฒันาการเกษตร ท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีรายละเอยีดตามแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มาส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับใช้ใน
ที่ยั่งยืนขององค์การ 3.เพื่อส่งเสริมและพฒันา แปลนที่ อบจ.นพ.ก าหนด 3. เด็ก สตรี คนชรา ชีวติและพื้นที่สามารถสร้าง
บริหารส่วนจงัหวดั ศักยภาพ และสร้างแหล่ง ผู้พกิาร สามารถท า ความเข้มแข็งในชุมชน
นครพนม เรียนรู้ของเกษตรกร การเกษตรได้อย่าง 3.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปปรับ มีประสิทธภิาพ และ สามารถพฒันาองค์ความรู้
ใช้ได้อย่างถูกหลักวชิาการ ดูแลตัวเองได้ การท าเกษตรตามแนวทางปรัชญา

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้
พอเพยีง 4. ร้อยละ 70 ของ เทคโนโลย/ีนวตักรรมไปปรับ

หมู่บ้าน สามารถ ประยุกต์ใช้
ท าการเกษตรตาม 4.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
หลักปรัชญา ความรู้จากการถ่ายทอดองค์
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้และเทคโนโลยีดิจทิัล

146,010,000รวมทั้งสิ้น  314 โครงการ







































































































































































































































































































































ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลขามเฒ่า และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลขามเฒ่า  อ าเภอเมือง  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจงัหวัด ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ

หรือโรงพยาบาลศูนย์ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม

เป็นเวลานาน ได้อย่างมีความสุข

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านชะโงม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลขามเฒ่า  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านชะโนด มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลขามเฒ่า  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเตย และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดอนแดง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านทุ่งมน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลดงขวาง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลดงขวาง  อ าเภอเมือง  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านบัว ต าบลดงขวาง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

9 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดงต้ิว มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าค้อ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลท่าค้อ  อ าเภอเมือง  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

12 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านหนองจนัทร์ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลท่าค้อ  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

13 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาหลวง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลท่าค้อ  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

14 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย นาราชควาย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลนาราชควาย  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

15 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านหัวโพน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกรุุคุ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลกรุุคุ  อ าเภอเมือง  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

17 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองญาติ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหนองญาติ  อ าเภอเมือง  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

18 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านค าพอก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

19 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านสุขเกษม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลโพธ์ิตาก  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

20 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโชคอ านวย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลวังตามัว  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

21 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลอาจสามารถ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลอาจสามารถ   มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

22 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

23 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านผ้ึง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลบ้านผ้ึง  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

24 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนามน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลบ้านผ้ึง  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

25 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านหนองปลาดุก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลบ้านผ้ึง  อ าเภอเมือง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

26 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างต่ิว และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาแก  อ าเภอนาแก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

27 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลกา้นเหลือง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลกา้นเหลือง  อ าเภอนาแก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

28 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสังข์ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหนองสังข์  อ าเภอนาแก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

29 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านหนองกงุ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลหนองสังข์  อ าเภอนาแก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

30 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโพนตูม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลกา้นเหลือง  อ าเภอนาแก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

31 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาคู่ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

32 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาฉันทะ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

33 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านแกง้ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลบ้านแกง้  อ าเภอนาแก  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

34 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านค าพี้ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

35 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดงขวาง ต าบลหนองบ่อ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง อ าเภอนาแก   ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

36 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดงน้อย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลพมิาน  อ าเภอนาแก  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

37 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลพระซอง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

38 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดงอนิ า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

39 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาเลียง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนาเลียง  อ าเภอนาแก  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

40 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านหนองหญ้าปล้อง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลสีชมพ ู อ าเภอนาแก  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

41 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลพุ่มแก และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลพุ่มแก  อ าเภอนาแก  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

42 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย บ้านหนองหอยใหญ่ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลพุ่มแก  อ าเภอนาแก  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

43 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลพมิาน และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลพมิาน  อ าเภอนาแก  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

44 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบ่อ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  
ของ

ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

45 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย นาดอกไม้ ต าบลกตุาไก้ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง อ าเภอปลาปาก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

46 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านกตุาไก้ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

47 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนามะเขือ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนามะเขือ อ าเภอปลาปาก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

48 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโพนสว่าง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนามะเขือ อ าเภอปลาปาก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

49 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย มหาชัย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

50 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโคกสูง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

51 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย หนองเทาใหญ่ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลหนองเทาใหญ ่อ าเภอปลาปาก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

52 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฮี และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

53 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโคกสว่าง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

54 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย โคกหินแฮ่ ต าบลโคกหินแฮ่ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

55 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาบัว มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

56 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าลาด และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

57 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนางาม และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

58 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนายอใหญ่ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

59 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านค าผาสุก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

60 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาขาม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

61 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโนนอนามัย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลเรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

62 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาบั่ว มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลเรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

63 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโนนสะอาด มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลหนองย่างชิ้น อ าเภอเรณูนคร ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
64 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ

เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านค านกกก มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

65 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโคกพระธาย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

66 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

67 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดอนสะฝาง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลโพนทอง อ าเภอบา้นแพง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

68 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาเข มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

69 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนางัว มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

70 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาพระชัย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

71 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

72 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ล้อม และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

โรงพยาบาลจังหวัด ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
หรือโรงพยาบาลศูนย์ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย พยาบาลการบริการ
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ แพทย์ทางไกลและ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก ท าให้มีชีวิตที่มี
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล สุขภาพดีอยู่ในสังคม
เปน็เวลานาน ได้อย่างมีความสุข
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การรักษาพยาบาลและ

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

73 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านค าแม่นาง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

74 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดอนเตย มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

75 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านพนัห่าว มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

76 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองซน และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

77 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ
1.ติดต้ังระบบในสถานี
อนามัย  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ

เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ อนามัยเฉลิมพระเกยีรติ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย 60 พรรษา นวมินทราชินี มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

78 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านนาขาม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

79 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลยอดชาด และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

80 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโพธ์ิ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหนองโพธ์ิ อ าเภอวังยาง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

81 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโคกสี มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

82 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนางัว และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนางัว  อ าเภอนาหว้า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2. ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

83 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาคอย และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนางัว  อ าเภอนาหว้า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

84 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอนูนา และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนางัว  อ าเภอนาหว้า  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

85 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกสะอาด และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

86 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดอนแดง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบา้นเสียว  อ าเภอนาหว้า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

87 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนศาลา และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลเหล่าพฒันา  อ าเภอนาหว้า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

88 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดอนปอ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลเหล่าพฒันา  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอนาหว้า ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

89 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทา่เรือ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

90 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาคูณใหญ่ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาคูณใหญ่  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอนาหว้า ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
91 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ

เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยบุรี และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลไชยบุรี  อ าเภอท่าอเุทน  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2. ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

92 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านแกว้ปัดโป่ง  ต าบลไชยบุรี มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอท่าอเุทน  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

93 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านหาดกวน  ต าบลไชยบุรี มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

94 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าจ าปา และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลท่าจ าปา  อ าเภอท่าอเุทน  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

95 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านกลาง  ต าบลโนนตาล มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

96 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโพน  ต าบลโนนตาล มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอท่าอเุทน  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

97 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลพนอม และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลพนอม  อ าเภอท่าอเุทน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

98 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลพนอม  อ าเภอท่าอเุทน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

99 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดอนแดง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

100 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตาล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย หนองเทา  ต าบลหนองเทา  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

101 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านท่าดอกแกว้ ต าบลท่าจ าปา มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

102 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านท่าหนามแกว้   มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลหนองเทา ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล อ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

103 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพะทาย และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลพะทาย  อ าเภอท่าอเุทน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

104 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านม่วง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลเวินพระบาท  อ าเภอ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ท่าอเุทน  จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

105 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านเวินพระบาท มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลเวินพระบาท  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล อ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

106 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองไฮ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลรามราช  อ าเภอท่าอเุทน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

107 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลรามราช และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลรามราช  อ าเภอท่าอเุทน มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

108 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค้อ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2. ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

109 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลขว้างคลี และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

110 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหว้ยไห และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบา้นค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

111 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านขามเต้ียใหญ่ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลนาขมิ้น ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล อ าเภอโพนสวรรค์ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ จงัหวัดนครพนม 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย ประชาชนทั่วไป การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

112 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดอนยาง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

113 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้าย และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลโพนจาน  อ าเภอโพนสวรรค์ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

114 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนจาน และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลโพนจาน  อ าเภอโพนสวรรค์ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

115 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาใน และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

116 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาหวับอ่ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาหัวบ่อ  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

117 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนตูม และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาหัวบ่อ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

118 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโพนบก และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลโพนบก  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอโพนสวรรค์ ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล
กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

119 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาค า และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2. ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

120 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่า และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

121 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลภูกระแต และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

122 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านข่า และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบ้านข่า  อ าเภอศรีสงคราม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

123 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านขามเปี้ยใหญ่  ต าบลบ้านข่า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอศรีสงคราม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

124 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลสามผง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลสามผง  อ าเภอศรีสงคราม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

125 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแค และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

126 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านปากยาม ต าบลสามผง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอศรีสงคราม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

127 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนสมอ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลท่าบ่อสงคราม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอศรีสงคราม  จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

128 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าบ่อ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลท่าบ่อสงคราม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

129 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาเด่ือ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาเด่ือ  อ าเภอศรีสงคราม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

130 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านออีดู และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาเด่ือ  อ าเภอศรีสงคราม มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

131 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลโพนสว่าง อ าเภอ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ศรีสงคราม  จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

132 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโพธ์ิ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลโพนสว่าง  อ าเภอ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ศรีสงคราม  จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

133 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดแพง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหาดแพง  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง อ าเภอศรีสงคราม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

134 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเสียวสงคราม และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลหาดแพง  อ าเภอ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ศรีสงคราม  จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

135 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเอือ้ง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบ้านเอือ้ง  อ าเภอ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ศรีสงคราม  จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา

                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

136 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลบ้านเอือ้ง  อ าเภอ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง ศรีสงคราม  จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปทีโ่รงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี

การเดินทางได้อีกทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.เพื่อให้สามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ

แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ

ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี

เป็นเวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข

การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ได้รับการรักษาพยาบาล

กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

137 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุฉิม และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลกดุฉิม อ าเภอธาตุพนม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

138 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ดอนนางหงส์ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลดอนนางหงส์ ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล อ าเภอธาตุพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ จงัหวัดนครพนม 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย ประชาชนทั่วไป การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

139 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลตาลกดุ และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลโพนแพง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง อ าเภอธาตุพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

140 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาถ่อน และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

141 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนาด และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

142 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าก่ า และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

143 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโคกสว่างพฒันา มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลธาตุพนมเหนือ ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล อ าเภอธาตุพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ จงัหวัดนครพนม 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย ประชาชนทั่วไป การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

144 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านดงยอ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

145 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านทรายมูล มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

146 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านทู้ มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

147 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านโพนแพง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

148 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย บ้านอุม้เหม้า มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลอุม้เหม้า อ าเภอธาตุพนม  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

149 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลฝ่ังแดง และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอธาตุพนม  มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง จงัหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ประชาชนทั่วไป บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

150 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย พระกลางทุ่ง มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง ต าบลพระกลางทุ่ง  ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล อ าเภอธาตุพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ จงัหวัดนครพนม 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย ประชาชนทั่วไป การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



ผ. 02/1

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท)2563(บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

      1.5 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
                                                                                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
                                                                                  ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

151 โครงการแพทย์ทางไกล 1. เพื่อใหผู้้ปว่ยหรือผู้รับ 1.ติดต้ังระบบในโรงพยาบาล
  -  -  - 498,406  - 1.เจา้หน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาสาธารณสุข บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนพนั และผู้ใช้ระบบฯ เป้าหมายได้รับบริการ อบจ. 
และคุณภาพชีวิต  ของ ได้รับความสะดวกสบาย ต าบลแสนพนั มีความพงึพอใจ ทางด้านการแพทย์ที่มี นครพนม/
องค์การบริหารส่วน มากขึน้ ไม่จ าเปน็ต้อง อ าเภอธาตุพนม ไม่น้อยกว่า ความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้อง กองพสัดุ
จงัหวัดนครพนม เดินทางไกลไปที่โรงพยาบาล จงัหวัดนครพนม ร้อยละ 100 เดินทางไกล ลดค่าใช้จา่ย

จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ 2.ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ 2.ประชาชนที่มาขอรับ ในการเดินทางเข้ารับ
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ ระบบให้กบัเจา้หน้าที่และ บริการมีความพงึพอใจ การรักษาที่โรงพยาบาล
ผู้ปว่ยลดความเครียดจาก ประชาชนทั่วไป ต่อความสะดวกใน ประจ าอ าเภอและมี
การเดินทางได้อกีทางหนึ่งด้วย การเข้ารับการรักษา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อใหส้ามารถนัดพบ พยาบาลการบริการ
แพทย์ได้ตามเวลาที่สะดวก แพทย์ทางไกลและ
ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล ท าให้มีชีวิตที่มี
เปน็เวลานาน สุขภาพดีอยู่ในสังคม
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยได้เข้าถึง ได้อย่างมีความสุข
การรักษาพยาบาลและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ได้รับการรักษาพยาบาล

กบัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 -  -  - 75,259,306  -รวมทั้งส้ิน   151   โครงการ




