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รายงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (โครงการพัฒนา) 

 

อบจ.นครพนม หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- - - - 

การพัฒนาด้านสังคม 

1. โครงการบริหารจัดการของเสียขยะอันตราย
ชุมชนจังหวัดนครพนม แบบครบวงจร มุ่งสู่เมือง
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ส านักปลัดฯ - 

 

300,000 

2. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดฯ - 2,500,000 

3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกัน 
และระวังอัคคีภัย 

ส านักปลัดฯ - 44,100 

4. โครงการอบรมและให้ความรู้การป้องกัน 
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ส านักปลัดฯ - 300,000 

5. โครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน  า 
 เพ่ือชีวิต 

ส านักปลัดฯ - 200,000 

6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

กองการศึกษาฯ - 50,000 

7. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

กองการศึกษาฯ - 57,000 

8. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม และการประสานแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 100,000 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  
และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ - 300,000 
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10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ - 3,396,627 

11.ก่อสร้างโรงอาหาร คสล. 1 ชั น 
 

กองการศึกษาฯ - 4,000,000 

12.ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 12,580,000 

13.ก่อสร้างอาคารหอพักครู คสล. 2 ชั น 
 

กองการศึกษาฯ - 7,000,000 

14.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม  

กองการศึกษาฯ - 1,000,000 

15.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม 

กองการศึกษาฯ - 420,000 

16.ปรับปรุงรั วและประตูทางออกพร้อมป้ายชื่อ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 2,000,000 

17.โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

กองสาธารณสุข - 3,000,000 

18.โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ศูนย์ Clinic Center ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- 6,600,000 

19.โครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดนครพนม 

ส านักปลัดฯ - 100,000 

20.โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกล
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นครพนม 

ส านักปลัดฯ - 200,000 

21.โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
องค์กรสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 

ส านักปลัดฯ - 200,000 

22.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้
กิจกรรม “ฟ้ืนฟูสานสัมพันธ์วัยผู้สูงอายุ” 

ส านักปลัดฯ - 200,000 

23.โครงการรรรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด 

ส านักปลัดฯ - 50,000 
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24.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ
อาชีพผู้พิการและด้อยโอกาส 

ส านักปลัดฯ - 100,000 

25.โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด 

ส านักปลัดฯ - 200,000 

26.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์
ความรู้ให้แกเ่ด็กและเยาวชน 

ส านักปลัดฯ - 100,000 

27.โครงการจัดตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า
การเกษตร สินค้าชุมชนและสินค้าอุตสาหกรรม
เพ่ือส่งเสริมการค้า 

ส านักปลัดฯ - 300,000 

28.โครงการสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพการผลิต
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ส านักปลัดฯ - 500,000 

29.โครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 1,000,000 

30.โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์
จังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 300,000 

31.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก 
 

กองการศึกษาฯ - 500,000 

- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

1.ส่งเสริมและพัฒนารายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม 

กองคลังฯ - 200,000 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
หลักสูตรการเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการ
จัดระบบบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 

ส านักงานเลขานุการ อบจ. - 800,000 

3.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

ส านักปลัดฯ - 4,000,000 

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและบริเวณ
พื นที่โดยรอบ 

ส านักปลัดฯ - 10,000,000 
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5.โครงการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร 
โดยใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์ 

ส านักปลัดฯ - 300,000 

6.โครงการตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- 10,000 

7.โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- 300,000 

8.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- 200,000 

9.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- 200,000 

10.โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบ
ประชาชน (อบจ.สัญจร) 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

- 1,000,000 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ก่อสร้าง คสล.สายบ้านหนองบัวแดง  
ต าบลนาหัวบ่อ – บ้านทรายค า ต าบลโพนจาน 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 

2.ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านม่วง ต าบลเวิน
พระบาท – บ้านเนินบ่อทอง ต าบลรามราช 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 

3.ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นค าเตย  
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน – บ้านดง  
ต าบลนาขมิ น อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 

4.ก่อสร้าง คสล.สายทางบ้านค าพอก ต าบล
หนองญาติ – บ้านชะดงม ต าบลขามเฒ่า 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 

5.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกยาว ต าบล
โพนทอง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม-บ้าน
น้อย ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 

6.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสี ต าบลดอน
เตย อ าเภอนาทม-บ้านดงน้อย ต าบลสามผง 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 
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7.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นไชยศรี  
ต าบลหนองแวง-บา้นโพนทอง ต าบลโพนทอง  
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 

8.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นดง ต าบลพนอม – 
บ้านวังโพธิ์ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 

กองช่าง เงินอุดหนุน 500,000 

9.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นทา่บ่อ ต าบลทา่บ่อ
สงคราม – บา้นขามเปี้ยน้อย ต าบลบ้านข่า อ าเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

10.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนกเหาะ ต าบลโคก
สูง-บา้นวังยาง ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

11.ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นน้อยทวย ต าบล
โนนตาล อ าเภอท่าอุเทน-บ้านนาใน ต าบลนาใน 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

12.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นน้อยหัวบึง ต าบล
ท่าอุเทน-บา้นดงยาง ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

13.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนางัว หมู่ที่ 1-บ้าน
อูนนา ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

14.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาฉันทะ ต าบลนา
คู ่อ าเภอนาแก-บ้านหนองนาดอ่น ต าบลวังยาง 
อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

15.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาดี ต าบลหนอง
ซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม-บ้านบวัโคก 
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ 

กองช่าง - 500,000 

16.ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นป่าหวา้น ต าบล
โพนทอง-บ้านโนนสถิต ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้าน
แพง จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

17.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นพะทาย  
ต าบลพะทาย-บา้นเหล่าสวนกลว้ย ต าบลหนองเทา 
อ าเภอท่าอุเทน 

กองช่าง - 500,000 
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18.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นพืชผล ต าบลนางัว-
บ้านไผล่้อม ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

19.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นโพนสวรรค์ ต าบลโพน
สวรรค์ – บ้านอ้อ ต าบลนาขมิ น อ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

20.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นภูกระแต  
ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม-บ้านหนองแสง  
ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

21.ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นม่วงชี  
ต าบลโพนทอง-บา้นนางัวใต้ ต าบลนางัว  
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

22.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นมิตรภาพ หมู่ที่ 4-
บ้านฮองไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลโคกส ีอ าเภอวังยาง 
(ระหว่างต าบลโคกสีไปยังต าบลโคกสว่าง)  
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

23.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นวังตามัว ต าบลวังตามัว 
อ าเภอเมืองนครพนม –บ้านโคกกลาง ต าบลปลาปาก 
ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

24.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นเสียว ต าบลบา้นเสียว-
บ้านตาลใหญ่ ต าบลนาหวา้ อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

25.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองเทาใหญ่ ต าบล
หนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก-บ้านโคกสี ต าบลโคกสี 
อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

26.ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองผือ ต าบลบ้าน
เอื อง อ าเภอศรีสงคราม-บ้านสร้างแก้ว ต าบลบา้นค้อ 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

27.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก(พื นทางดนิ
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) จากบา้น
นายอใหญ่ ต าบลนางาม –บ้านโนนค า ต าบลนางาม 
อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 2,000,000 

28.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก(พื นทางดนิ
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
จากบ้านโปร่ง ต าบลฝั่งแดง-บ้านนาค า ต าบลน  าก่ า 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 1,500,000 
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29.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก(พื นทางดนิ
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) จากบา้น 
ภูกระแต ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม –บา้นอ้อ 
ต าบลนาขมิ น อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 1,200,000 

30.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก(พื นทางดนิ
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) จากบา้น
เสาเล้า ต าบลโพนสวรรค์ บ้านดง ต าบลนาขมิ น 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 1,000,000 

31.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก(พื นทางดนิ
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
นาคอย-บา้นกุดน  าใส ต าบลนางวั อ าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 2,000,000 

32.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก(พื นทางดนิ
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
นาคอย ต าบลนางัว –บ้านอูนยางค า ต าบลนาหว้า 
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

กองช่าง - 1,860,000 

33.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ติก(พื นทางดนิ
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
เรณู ต าบลเรณู –บ้านสรา้งแปน้ ต าบลนางาม อ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 1,000,000 

34.ก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานข้ามล าห้วยวังสิม 
สายบา้นหนองหอยใหญ่ ต าบลพุ่มแก – บ้านหนอง
หญ้าปล้อง ต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 2,770,000 

35.ติดตั งเคร่ืองหมายจราจรและสิ่งอ านวยความ
ปลอดภัยบนท้องถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 2,000,000 

36.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นค าพอก ต าบลหนอง
ญาติ – บา้นหนองค า ต าบลโพธิต์าก อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

37.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกกลาง ต าบลปลา
ปาก – บา้นนางาม ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

38.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นจรุกเตย  
ต าบลหนองฮี – บา้นนาดอกไม้ ต าบลกุตาไก้  
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 
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39.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนเตย หมู่ 2  
ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม เชือ่มถนนสายทางบ้านนา
หนองหวาย ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

40.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนแฮด หมู่ 3 
ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม –  
บ้านนาดอกไม้ ต าบลสามัคคีพฒันา อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 

กองช่าง - 500,000 

41.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหมูม้น หมู่ 5  ต าบล
ดอนเตย เชื่อมถนนสายบา้นนาทม อ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 

กองช่าง - 500,000 

42.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากร ดิน ไม้ และแหล่ง
น  าธรรมชาต ิ

กองช่าง - 50,000 

-- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียน เยาวชน
และประชาชนทัว่ไปในเขตจังหวัดนครพนม 
TO BE NUMBER ONE ต้านภยัยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ - 500,000 

2.โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ อบจ.คัพ  
TO BE NUMBER ONE ต้านภยัยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ - 100,000 
โอนเพิ่ม200,000 

3.โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ  
TO BE NUMBER ONE ต้านภยัยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ - 200,000 

4.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม 

โรงเรียนกีฬา - 1,000,000 

5.โครงการคลินิกฟุตบอล 
 

กองการศึกษาฯ - 300,000 

6.โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกฬีาฟุตบอล 
 

กองการศึกษาฯ - 500,000 

7.ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 1,000,000 

8.ฝึกอบรมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อยุวชนในจังหวัด
นครพนม 

กองการศึกษาฯ - 300,000 

9.ปรับปรุงหลังคาโรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬา
จังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 473,000 
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10.ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาสนามกีฬาจงัหวัด
นครพนม 

กองการศึกษาฯ - 262,000 

11.ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาสนามกีฬาจงัหวัด
นครพนม 

กองการศึกษาฯ - 930,000 

12.ปรับปรุงปา้ยสนามกีฬา และศาลาพักผ่อนภายใน
สนามกีฬาจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 500,000 

13.ปรับปรงุระบบระบายน  าทิ งรอบอาคารอัฒจันทร์
สนามกีฬาจังหวัดนครพนม 

กองการศึกษาฯ - 300,000 

14.ปรับปรุงรั วรอบสนามกีฬาจงัหวัดนครพนม 
 

กองการศึกษาฯ - 2,456,000 

15.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 
ภายใต้ชื่อ “มหกรรมไหลเรือไฟ สีสันแห่งสายน  าสบื
สานประเพณีไทย” 

ส านักปลัดฯ - 1,000,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา: ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  
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             3.2  สรุปผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

1 โครงการบริหารจัดการของเสีย
ขยะอันตรายชุมชนจังหวัด
นครพนม แบบครบวงจร มุ่งสู่
เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ส านักปลัดฯ) 

1.เพื่อให้การบริการในการเก็บขนและ
น าของเสียอันตรายในชุมชนไปก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล 
2.เพื่อลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิจากของเสยีอันตราย
ชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ สถานศึกษาและภาคีเครอืข่าย
ในพื นที่จังหวัดนครพนม 
ตัวชี้วัด ร้อยละของขยะปนเปื้อนที่ลดลง 

ม.ค.-ก.ค.65 300,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

2 โครงการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย(ส านักปลัดฯ) 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
ให้แก่ประชาชน การแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย 

ประชาชนในจังหวัดนครพนม ทั ง 12 
อ าเภอ 
ตัวชี้วัด จ านวนครั งท่ีให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนในอ าเภอของจังหวัด
นครพนม 

ต.ค.64-ก.ย.65 2,500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 
ด้านการป้องกันและระวัง
อัคคีภัย (ส านักปลัดฯ) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ เบื องต้น
ในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนในจังหวัดนครพนมไม่นอ้ยกว่า 
100 คน 
ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้รับความรู ้
2.ร้อยละของประชาชนมีทักษะปอ้งกัน
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกวิธี 

ม.ค.-ก.ค.65 44,100 - ยังไม่ด าเนินการ 

4 โครงการอบรมและให้ความรู้
การป้องกันสาธารณภยัและ
สิ่งแวดล้อม(ส านักปลดัฯ) 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
ให้แก่นักเรียน 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
ให้แก่นักเรียน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 นักเรยีนที่ไดร้ับ
ความรู ้

ม.ค.-ก.ค.65 300,000  ยังไม่ด าเนินการ 

5 โครงการอบรมและให้ความรู้
การว่ายน  าเพื่อชีวิต (ส านักปลัด
ฯ) 

เพื่อเสรมิสร้างความปลอดภัยและลดลด
อัตราการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนใน
พื นที่จังหวัดนครพนม 

เด็กนักเรยีนและเยาวชนในพื นท่ีจังหวัด
นครพนม 
ตัวชี วัด ร้อยละ 80ของผูเ้ข้ารับการ
อบรม เข้าใจตามหลักการว่ายน  า
เบื องต้น 

ม.ค.-ก.ค.65 200,000  ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

6 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ(กองการศึกษาฯ) 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบ
ความสามารถของตนเอง และสามารถแข่งขัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อื่น ๆ 2.เพื่อให้นักเรยีน ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวดั ระดับภาค 
และระดับประเทศ 
3.เพื่อส่งเสรมิศักยภาพของนักเรยีน 

1.นักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
50 คน 
2.ครผูู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ80 ครูและนักเรียนของ
โรงเรียนมีประสบการณด์้านวิชาการมาก
ขึ น 

มิ.ย.-ก.ย. 65 50,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมสมัมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
(กองการศึกษาฯ) 

1.เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
3.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐานไดม้ีโอกาสแลกเปลีย่น
ทัศนคติความคดิเห็น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน
ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  
จ านวน 9 คน 
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของกรรมการ
สถานศึกษาขั นพื นฐานของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุม 

พ.ค.-ก.ย.65 57,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

8 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.2566-
2570)ขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครพนม และการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2566-2570 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ. 
2566-2570) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม และการประสานแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ. 2566-2570)ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นไปตามข้อ
กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.
2566-2570) โดยการประชุมผูท้ี่
เกี่ยวข้อง 
2.ด าเนินการประสานแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ. 2566-2570) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
และแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566-
2570)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครพนม 

ก.พ.-ก.ย.65 100,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

  ตัวชี้วัด  
1.การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 
2566-2570)ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมเป็นไปตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
2.การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนมเปน็ตามข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง ร้อยละ 100 
 

3.จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2566-2570)ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม  
และกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.เพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาและเจา้หน้าท่ี 
สร้างวิสยัทัศน์ท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ปรพสบการณืและ
ทัศนคต ิ
2.เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคครีะหว่าง
หน่วยงาน 
3.เพื่อให้เกิดการเรียนรูด้้านการบริหารจดัการ
อย่างมีระบบจากประสบการณ์จรงิใน
การศึกษาดูงาน หน่วยงานและสถานท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงาน 

ข้าราชการครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาบุคลากรและเจา้หน้าที่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 
จ านวน 39 คน 
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของข้าราชการ
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม พึงพอใจกับ
การพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.-ก.ย.65 100,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1.เพื่อให้นักเรยีนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนมทุกคนได้รับการศึกษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐานโดยการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและรฐั
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม 
2.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมให้บคุลากร
ทางการศึกษาครู และนักเรยีนได้ใช้
ประโยชน์จากอินเตอรเ์น็ตได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 
3.เพื่อพัฒนาแหล่งค้นคว้าข้อมลูส าหรับครู
และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 
4.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถเป็นบุคคลต้นแบบ
ได ้
5.เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อม 

1. การรรรงค์ป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 
จ านวน 21,000 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา
จ านวน 40,000 บาท 
3.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน 49,600 
บาท 
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 
จ านวน 50,000.-บาท  
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ จ านวน 
250,000.- บาท 
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรงุห้องสมุดโรงเรียน 
จ านวน 100,000 บาท 
7.ค่าปัจจยัพื นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 
147,000 บาท 
8.ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว) จ านวน 
1,071,000 บาท 
9.ค่าเรียนหนังสือ จ านวน 249,130 บาท 
10.คา่อุปกรณ์การเรียน จ านวน 109,440 บาท 
11.คา่เครื่องแบบนักเรียน จ านวน 117,900 บาท 
12.คา่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน จ านวน 
164,030 บาทค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมกิจกรรม
รักกการอ่าน จ านวน 50,000 บาท 
 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

3,396,627 3,146,091 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

10 -ต่อ- - 13.คา่ใช้จ่ายในการส่งเสรมิกิจกรรมรักการอ่าน 
จ านวน 50,000 บาท 
14.คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
จ านวน 500,000 บาท 
15.คา่ใช้จ่ายในการส่งเสรมิกิจกรรมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง สู่ศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
จ านวน 250,000 บาท 
16.คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซอฟแวร์โปรแกรม
การรบรหิารจดัการศึกษาอเิลกทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัด  
ร้อยละ 80ของนักเรียนทุกคนได้รบัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานโดยการบรหิารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

11. ก่อสร้างโรงอาหาร คสล. 1 ชั น 
(กองการศึกษาฯ) 

1.เพื่อให้โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนมมีโรงอาหารทีไ่ด้มาตรฐาน
และถูกสุขอนามัย 
2.เพื่อให้โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนมมสีถานท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

1.เชิงปริมาณ โรงอาหาร คสล. 1 ชั น 
จ านวน 1 หลัง 
2.เชิงคุณภาพ โรงอาหาร คสล.1 ชั น ที่ได้
มาตรฐานและตรงตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ตัวชี้วัด เป็นไปตามแบบรูปรายการ  
ร้อยละ 100  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 75 

พ.ย.64-ก.ย.65 4,000,000 - 4,000,000 

12. ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3ชั น 
(กองการศึกษาฯ) 

1.เพื่อให้โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนมมีอาคารเรียนท่ีใช้
ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่า 
2.เพื่อให้นักเรยีนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนมทีสถานท่ีจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.เชิงปริมาณ อาคาร คสล. 3 ชั น ขนาด
กว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ ได้อาคาร คสล. 3 ชั นท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ตัวชี้วัด การก่อสร้างเป็นไปตามรปูแบบ
รายการ ร้อยละ 100 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างน้อย ร้อย
ละ 75 

พ.ย.64-ก.ย.65 12,580,000  ยกเลิก 
โอนลด 

12,580,000 

13. ก่อสร้างอาคารหอพักครู  
คสล. 2 ชั น 

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีอาคารหอพักครูที่อยู่ประจ า
โรงเรียน 
2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

1.เชิงปริมาณ อาคารหอพักครู คสล. 2 ชั น  
จ านวน 1 หลัง 
2.เชิงคุณภาพ อาคารหอพักครู คสล. 2 ชั น
ที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานตรงตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ตัวชี้วัด การก่อสร้างเป็นไปตามรปูแบบ
รายการ ร้อยละ 100 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างน้อย ร้อย
ละ 75 

พ.ย.64-ก.ย.65 7,000,000  ยกเลิก 
โอนลด 

7,000,000 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

14. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อ
เติมโรงเรยีนกีฬาจังหวัด
นครพนม 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการปฏบิัติงานและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนอยา่งทั่วถึง
และเหมาะสม 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 1 แห่ง 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพื นท่ีท า
กิจกรรมเพิ่มขึ น 

พ.ย.64-ก.ย.65 1,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

15. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม(กอง
การศึกษาฯ) 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรยีน 
อาคารประกอบให้พร้อมต่อการจดัการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2.เพื่อสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าเรียนยิ่งขึ น 
3.เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
สวยงามและมีมาตรฐาน 
 

1.เชิงปริมาณ ปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณด้านหน้า
อาคารหอพักของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 
จ านวน 1 แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า
อาคารหอพักให้เอื อต่อการจดัการเรียนการสอน 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม
ยิ่งขึ น ตัวชี้วัด 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามรูปแบบ
รายการร้อยละ 100 
2.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75 

พ.ย.64-ก.ย.65 420,000 - ยกเลิก 
โอนลด 

420,000 

16. โครงการปรับปรุงรั ว
และประตูทางเข้า 
พร้อมป้ายช่ือโรงเรียน
กีฬาจังหวัดนครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 

1.เพื่อให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมมี
รั วรอบขอบชิด แน่นหนา แข็งแรง 
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมมี
สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม เป็นท่ีนา่สนใจ
ตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.เชิงปริมาณ ปรับปรุงรั ว คสล. ผนังรั วสูง 2 
เมตร พร้อมประตูทางเข้าและป้ายช่ือโรงเรียน 
จ านวน 1 แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ ไดร้ั ว คสล.ผนังรั วเหล็กท่ีแข็งแรง 
ปลอดภัย 
ตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามรูปแบบรายการ 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

พ.ย.64-ก.ย.65 2,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

17 โครงการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ (กองสาธารณสุข) 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรค 
ไม่ตดิต่อ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของประชาชนพึง
พอใจ  ร้อยละ 80 ของผู้เสยีชีวิตจาก
โรคฯลดลง 

เงินอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข จังหวัด
นครพนม ในการด าเนินการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เวชภณัฑ์ หรือวัสดุอืน่ ๆที่
เกี่ยวข้องการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา ฯลฯ 

ต.ค.64-ก.ย.65 3,000,000 - 3,000,000 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

18 โครงการบรูณาการความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ 
Clinic Center ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม (กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนและแก้ไขปญัหา การ
ประกอบอาชีพ การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
ให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อลดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 
2.ส่งเสรมิสนับสนุนและแก้ไขปญัหาด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ 
3.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณภัย 
4.เสริมสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 
5.ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณภีูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมศลีธรรมอันดีในสังคม และการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ 
6.ส่งเสรมิสนับสนุนด้านการศึกษาทั งใน 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.ส่งเสรมิสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล 
การสาธารณสุข การบ าบดัรักษาโรค และ
การสังคม-สงเคราะห ์
8.ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 
 

1.กิจกรรมฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้าน
การเกษตร ไร่นาสวนผสมตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพ การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 
3.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานในโครงการตามพระราชด าริฯ 
4.กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและ
ศีลธรรม กับการพัฒนาสังคม 
5.กิจกรรมฝึกอบรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ
จัดการขยะรไีซเคลิ การก าจดัขยะมีพิษ 
และมลพิษต่าง ๆ 
6.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ผลิตสินค้าด้านการเกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 
และการจัดการด้านการตลาดและบรรจุ
ภัณฑ ์
 
 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 6,600,00 
โอนลด 

3,456,000 

329,450 
 
 
 
 

 ด าเนินการโครงการบรูณา
การความร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหาและส่งเสรมิการมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ศูนย์ Clinic Center ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

"กิจกรรมการอบรมการเป็น
ผู้ประกอบการ (Young 

Startup) และการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สาน
สัมพันธ์ลุม่น  าโขง ครั งท่ี ๗ " 

ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2565 และวันท่ี  22  
กุมภาพันธ์  2565    

ณ วิทยาลัยธาตุพนม อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

 - 9.เสริมสร้างความมั่นคงของชาติและ
ป้องกันการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนตลอดจน
ด ารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองตามที่กฎหมายก าหนด 
10.ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาความเดอืดร้อน
ของประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพ 
2.ร้อยละ 80 จังหวัดนครพนมไดร้ับการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
3.ร้อยละ 80ของกิจกรรมสามารถเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
4.ร้อยละ 80 ของประชาชนเกิดความ 
พึงพอใจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

19 โครงการประกวดกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนครพนม 
(ส านกัปลัดฯ) 

1.เพื่อสร้างกระแสค่านิยม
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
2.เพื่อใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์และชุมชนจัด
กิจกรรมสร้างสรรค ์
3.เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ของจังหวัดนครพนม 

จัดประกวดกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนครพนม 
ประกอบด้วย 
-ประกวดแสดงละครสั น 
ประกวดวาดภาพรณรงคต์่อต้านยา
เสพติด 
-ประกวดชมรม TO BE NUMBER 
ONE 
-ประกวดเต้นAerobic/Dancercise 
-ประกวด Cover Dance 
-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE โดย
เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไม่น้อยกว่า 500 คน 
 

ส.ค.-ก.ย.65 100,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

20 โครงการประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งไทยห่างไกลยาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดนครพนม  
(ส านักปลัดฯ) 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดนครพนมไม่น้อยกว่า  
100 คน 

ส.ค.-ก.ย.65 200,000 96,651 ด าเนินการเสร็จแลว้ 
ด าเนินการระหว่างวนัที่ 28-29 ธันวาคม 64 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

21 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มศกัยภาพองค์กรสตรี
ขององคก์ารบริหารสว่น
จังหวัดนครพนม 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพแก่องค์กรสตรี 
สมาชิกเครือข่ายสตรี เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

อบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน กลุ่มเครอืข่ายสตรี
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด
นครพนม หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาสตร ี
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80ของ
ประชาชน พึงพอใจ 
ประชาชนได้รับความรู ้

มี.ค. - เม.ย.64 200,000 -  

22 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ภายใต้กิจกรรม  
“ฟื้นฟูสานสัมพันธ์วัย
ผู้สูงอายุ” 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์รว่มกับ
ระหว่างผู้สงูอายุและครอบครวั 

ผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม 
ไม่น้อยกว่า 200 คน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนพึงพอใจลด
ปัญหาการเสพยาเสพติด 

พ.ย.-ธ.ค. 64 200,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
วงเงินด าเนนิการ97,500 บาท 

23 โครงการต่อต้านการแพร่
ระบาดของยาเสพติด  
(ส านักปลัดฯ) 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 

เด็กและเยาวชนในจังหวัด
นครพนมและประชาชน
ทั่วไปรว่มรรรงค์ จ านวนไม่
น้อยกว่า 5,000 คน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกั
ถึงภัยยาเสพติด 

มิ.ย. 65 50,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

24 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบอาชีพผู้
พิการและด้อยโอกาส 
(ส านักปลัดฯ) 

เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบอาชีพให้กับผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน
พื นที่จังหวัดนครพนมไม่
น้อยกว่า 100 คน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 
80ของประชาชนมีงานท า 

ม.ค.-ก.พ. 65 100,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

25 โครงการอบรมปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด (ส านักปลัดฯ) 

เพื่อสร้างแนวคิดและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการให้กับผูเ้สพและผู้ติด
ยาเสพติด 

ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดใน
จังหวัดนครพนมไม่น้อย
กว่า 100 คน เข้ารับการ
อบรมเพื่อปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนพึงพอใจ 

เม.ย.-พ.ค. 65 200,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมองค์ความรู้แกเ่ด็ก
และเยาวชน (ส านักปลัดฯ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรา้ง
องคค์วามรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
เสริมสร้างภาวะผู้น า สร้างองค์
ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมทักษะ 
การบริหารองคก์ร และความรู้ด้าน
อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ใหเ้ด็กและเยาวชน
สามารถเจริญเติบโตเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่
มีคุณภาพในอนาคต 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แกเ่ด็ก
และเยาวชนในพื นที่จังหวัด
นครพนม จ านวน 100 คน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้เข้าการ
อบรม 

ต.ค.-พ.ย.64 100,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

27 โครงการจดัตลาดกลาง
จ าหน่ายสินค้าการเกษตร 
สินค้าชุมชนและสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริม
การค้า(ส านักปลัดฯ) 

1.เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ซื อ 
ผู้ขาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการขยายฐานการผลติ
และการตลาดด้านการเกษตร
ให้เช่ืองโยงกับอุตสาหกรรม
แปรรูป 
2.เพื่อส่งเสรมิสินค้าทางการ
เกษตรของพื นที่ให้เกิดการ
พัฒนาจนสามารถส่งออกได ้
3.เพื่อเป็นการส่งเสรมิรายได้
และสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 
4.เป็นแหล่งรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตร 

จัดตั งตลาดกลาง เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน
และสินค้าอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัด 1.ผู้จ าหน่ายสินค้ามีตลาดกลาง
เพื่อจ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ50 
2.ผู้ซื อรู้แหล่งผลติสินค้า และไดส้นิค้าท่ี
มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.ช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

พ.ค.-มิ.ย.65 300,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

28 โครงการสนับสนุนการ
เพิ่มคุณภาพการผลติและ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าทางการเกษตรโดย
ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่
(ส านักปลัดฯ) 

1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการ
ผลิตภาคเกษตรของชุมชนใน
พื นที่จังหวัดนครพนมโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ใหเ้กิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

1.ติดตั งระบบแพลตฟอรม์ 
อิเลกทรอนิกส ์
2.ฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพการผลติ 
ตัวชี้วัด 1.ผลผลติด้านการเกษตร
เพิ่มขึ น ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 
2.พัฒนาการตลาดผ่านระบบออนไลนผ์ู้
ซื อรู้แหล่งผลิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
3. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ สามารถท า
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ดูแลตัวเองไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ก.ค. - ส.ค. 65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

29 โครงการจดังานหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นของจังหวัด
นครพนม 

เพือ่อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 

พื นที่จังหวัดนครพนม ทั ง 12 อ าเภอ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 
 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 1,000,000 160,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

30 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีสงกรานต์
จังหวัดนครพนม  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่ออนุรกัษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 

พื นที่จงัหวัดนครพนม ทั ง 12 อ าเภอ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ มีนักท่องเที่ยวเพิม่มาก
ขึ น 
 

เม.ย.65 300,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

31 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอนาแก 
โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณวีฒันธรรม
ท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ มีนักท่องเที่ยวเพิม่มาก
ขึ น 

ก.พ.-เม.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร 
      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

1 โครงการส่งเสริม และพัฒนา
รายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม  
(กองคลัง) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการจดัเก็บข้อมลูรายได้ให้
สูงขึ น 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนารายได้
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 เงิน
รายได้จากการจัดเก็บเพิ่ม
มากขึ น 

ต.ค.64-ก.ย.65 200,000 18,960 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น หลักสูตรการเพิ่มทักษะ
และประสิทธิภาพการจดัระบบ
บริการสาธารณะองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม (ส านัก
เลขานุการฯ) 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้และสมรรถนะให้แก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ผู้บริหาร หัวหนา้ส่วน
ราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้มสี่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นผู้มีส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80  
ของผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ น 

ม.ค.-ก.ย. 65 800,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 
(ส านักปลัดฯ) 

1.เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และป้องกันอัคคีภยั
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 

2.เพื่อเป็นอาคารจัดเก็บเอกสาร 
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 

อาคารอเนกประสงค์ มี
ลักษณะเป็นอาคาร คสล. 
2 ชั น ขนาดกว้าง 12.50 
เมตร ยาว 22.50 เมตร 
จ านวน 1 หลัง 
ตัวชี้วัด อาคาร
อเนกประสงค์ก่อสร้าง
ถูกต้องตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 

ม.ค.-ก.ค. 65 4,000,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม
และบรเิวณพื นที่โดยรอบ 
(ส านักปลัดฯ) 

1.เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
และพื นที่บริเวณโดยรอบใหเ้หมาะสม
สวยงาม  
2.เพื่อปลูกจติส านึกบุคลากรให้เกดิ
ความเอาใจใส่กับองค์กรและมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสถานทื
ท างานให้ดูสะอาดเรียบร้อยมี
ภาพลักษณ์ทีส่วยงาม 
3.เพื่อให้ผูม้าติดต่อและผู้มารับบรกิาร
เกิดความประทับใจในองค์กร 

ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนมและ
บริเวณพื นท่ีโดยรอบ น่าอยู่ 
สวยงาม ร่มรื่น 
ตัวชี้วัด  
1.ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 
2.ร้อยละ80ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจ 

มค. - ก.ค.65 10,000,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

5 โครงการบริหารจัดการจัดการ
ข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้
ระบบอิเลกทรอนิกส ์
(ส านักปลัดฯ) 

1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเป็นการปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในส านักงาน โดย
ด าเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ส่งผลให้มีการ
ลดขั นตอนการท างานและลด
งบประมาณที่สิ นเปลืองไปกับกระดาษ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม มีระบบ
สารสนเทศใช้ภายในองค์กร 
ตัวชี้วัด สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยระบบอิเลกทรอ
นิกส์ ร้อยละ 80 

ม.ค.-ก.ย. 65 1,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนนิงาน 

6 โครงการตรวจตดิตาม
ประเมินผลแผนงาน
โครงการ (กองยุทธฯ) 

เพื่อตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ตัวชี วัด ร้อยละ 80 ของ
โครงการที่ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนมด าเนินการและ
ให้การ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ80ของโครงการที่
ด าเนินการ 

เม.ย.-ก.ย. 65 10,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

7 โครงการประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม(กองยุทธฯ) 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขต
พื นที่จังหวัดนครพนมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน 12 อ าเภอในจังหวัด
นครพนมไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80ของผู้เข้ารว่มงาน
เกิดความพึงพอใจ และได้รับทราบ 

พ.ย.64-ก.ย. 65 300,000 167,500 1.ประชาคมแผนครั งท่ี 1 วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 
2.ประชาคมแผนฯครั งที่ 2 วันท่ี 4 มีนาคม 
2565 

8 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 
 

เพื่อก าหนดทิศทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

คณะกรรมการในองค์กรการจดัท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80  
ได้รับทราบปัญหาข้อมูลจากประชาชน 

พ.ย.64-ก.ย. 65 200,000 2,905 ประชุมคณะกรรมการ 

9 โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ การจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(กองยุทธฯ) 

เพื่อก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 

ผู้แทนภาครัฐ/เอกชนองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80ของผู้เข้ารว่ม
งานเกิดความพึงพอใจ และได้
รับทราบข้อมูลโดยตรง 

ต.ค.64-ก.ย.65 200,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

10 โครงการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพบประชาชน 
(อบจ.สัญจร) (กองยุทธฯ) 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดนครพนม
พร้อมให้บริการด้านต่าง ๆกับ
ประชาชนและเผยแพรข่้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนในจังวัดนครพนม 
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บรกิาร
พึงพอใจ 

พ.ย.64-ก.ย. 65 1,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

1 ก่อสร้าง คสล.สายบ้านหนองบัว
แดง ต าบลนาหัวบ่อ – บ้านทราย
ค า ต าบลโพนจาน  
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านหนองบัวแดง ต าบลนาหัวบ่อ-
บ้านทรายค า ต าบลโพนจาน  
อ าเภอโพนสวรรค ์
2.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 176 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 
ตามแบบ ท 1-01 คัดลอก พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

2 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านม่วง 
ต าบลเวินพระบาท –  
บ้านเนินบ่อทอง ต าบลรามราช 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านม่วง ต าบลเวินพระบาท –
บ้านเนินบ่อทอง ต าบลรามราช  
อ าเภอท่าอุเทน 
2.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลกูรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านค าเตย  
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน – 
บ้านดง ต าบลนาขมิ น อ าเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เพื่อก่อสร้าง/ปรบัปรุง
สาธารณูปการ
พื นฐานที่จ าเป็นแก่
ท้องถิ่น 

1.สายบ้านค าเตย ต าบลท่าจ าปา อ าเภอ
ท่าอุเทน-บ้านดง ต าบลนาขมิ น อ าเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
2.ขนาดผิวจราจร คสลกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลกูรังข้างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบ ท1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

4 ก่อสร้าง คสล.สายทางบ้านค าพอก 
ต าบลหนองญาติ – บ้านชะโงม 
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 153 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรงั กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 918 
ตารางเมตร ตามแบบ ท1-01(คัดลอก) 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
โคกยาว ต าบลโพนทอง อ าเภอ
บ้านแพง จังหวัดนครพนม-บ้าน
น้อย ต าบลเซกา อ าเภอเซกา  
จังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรงั กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร ตามแบบ ท1-01(คัดลอก) 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสี 
ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม-บ้าน
ดงน้อย ต าบลสามผง อ าเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม 

เพื่อก่อสร้าง/ปรบัปรุง
สาธารณูปโภคพื นฐานที่
จ าเป็นแก่ทอ้งถิน่ 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก) พรอ้มติดตั งป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ก่อหนี ผกูพัน 

 495,500 บาท 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไชย
ศรี ต าบลหนองแวง-บ้านโพนทอง 
ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม 

เพือ่พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก) 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

8 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดง 
ต าบลพนอม – บา้นวงัโพธิ์ ต าบล
ไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั งป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ก่อหนี ผกูพัน 

 495,000 บาท 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทา่
บ่อ  
ต าบลท่าบ่อสงคราม – บ้าน
ขามเปี้ยน้อย ต าบลบ้านข่า 
อ าเภอศรีสงคราม จ.นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 167 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 
1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั งป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนก
เหาะ ต าบลโคกสูง-บ้านวังยาง 
ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
น้อยทวย ต าบลโนนตาล อ าเภอ
ท่าอุเทน-บา้นนาใน ต าบลนาใน 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชีว้ัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้อย
หัวบึง ต าบลทา่อุเทน-บา้นดง
ยาง ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชีว้ัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ก่อหนี ผกูพัน 

 496,000 บาท 

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนา
งัว หมู่ที่ 1-บ้านอูนนา ต าบลนา
งัว อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

14 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนา
ฉันทะ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก-
บ้านหนองนาด่อน ต าบลวงัยาง 
อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 
 
 
 



ติดตามและประเมินผล ปี ๒๕๖5 

อบจ.นครพนม หน้า 34 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

15 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาดี 
ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม-บา้นบัวโคก 
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึง
โขงหลง จังหวัดบงึกาฬ 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

16 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
ป่าหว้าน ต าบลโพนทอง- 
บ้านโนนสถิต ต าบลโพนทอง 
อ าเภอบ้านแพง  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมป้ายติดตั งโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

17 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
พะทาย ต าบลพะทาย- 
บ้านเหลา่สวนกล้วย ต าบล
หนองเทา อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เสน้ทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมป้ายติดตั งโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

18 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพืชผล 
ต าบลนางัว-บา้นไผล่้อม ต าบลไผ่
ล้อม อ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมป้ายติดตั งโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

19 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
โพนสวรรค์ ต าบลโพนสวรรค์ – 
บ้านอ้อ ต าบลนาขมิ น อ าเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้
สะดวกและปลอดภัย 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
ภูกระแต ต าบลนาค า อ าเภอศรี
สงคราม-บา้นหนองแสง ต าบล 
นาหัวบ่อ อ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ  
ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

21 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ม่วงชี  
ต าบลโพนทอง-บา้นนางัวใต้ 
ต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อให้ประชาชนสญัจร
ไป-มาได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 163 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ท 1-01 (คัดลอก) พร้อมติดตั ง
ป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

22 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
มิตรภาพ หมู่ที่ 4-บ้านฮองไฮ 
หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสี อ าเภอวัง
ยาง (ระหว่างต าบลโคกสีไปยัง
ต าบลโคกสว่าง) จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

23 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวัง
ตามัว ต าบลวงัตามัว อ าเภอ
เมืองนครพนม –บ้านโคกกลาง 
ต าบลปลาปาก ต าบลปลาปาก 
อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ท 1-01 (คัดลอก)  
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

24 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
เสียว ต าบลบา้นเสียว-บ้านตาล
ใหญ่ ต าบลนาหว้า อ าเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ท 1-
01 (คัดลอก) พร้อมติดตั งป้ายโครงการ 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองเทาใหญ่ ต าบลหนองเทา
ใหญ่ อ าเภอปลาปาก-บา้นโคกส ี
ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบ ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

26 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองผือ ต าบลบ้านเอื อง 
อ าเภอศรีสงคราม-บ้านสรา้ง
แก้ว ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบ ท 1-01 (คัดลอก)  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรปุผลการด าเนนิงาน 

27 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติก(พื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาต)ิ จาก
บ้านนายอใหญ่ ต าบลนางาม –
บ้านโนนค า ต าบลนางาม 
อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก(พื นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 335 เมตร ไหล่ทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร  
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 2,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

28 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติก(พื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาต)ิ จาก
บ้านโปร่ง ต าบลฝั่งแดง-บา้นนา
ค า ต าบลน  าก่ า อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก(พื นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 249 เมตร ไหล่ทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร  
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 1,500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติก(พื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาต)ิ จาก
บ้านภูกระแต ต าบลนาค า 
อ าเภอศรีสงคราม –บ้านอ้อ 
ต าบลนาขมิ น อ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก(พื นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 335 เมตร ไหล่ทาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร  
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 1,200,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

 
 
 
 



ติดตามและประเมินผล ปี ๒๕๖5 

อบจ.นครพนม หน้า 39 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติก(พื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาต)ิ จาก
บ้านเสาเล้า ต าบลโพนสวรรค์ 
บ้านดง ต าบลนาขมิ น อ าเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก(พื นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 155 เมตร  
ไหล่ทางแอสฟัลต์ตกิคอนกรีต  
กว้างข้างละ 1 เมตร  
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 1,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติก(พื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาต)ิ สาย
บ้านนาคอย-บ้านกุดน  าใส ต าบล
นางัว อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก(พื นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 327 เมตร  
ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
กว้างข้างละ 1 เมตร  
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 2,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติก(พื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาต)ิ สาย
บ้านนาคอย ต าบลนางัว –บา้น
อูนยางค า ต าบลนาหว้า  
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก(พื นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 400 เมตร  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 1,860,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

33 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตกิ
(พื นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านเรณู 
ต าบลเรณู –บา้นสร้างแป้น ต าบล
นางาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก(พื นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ)  
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 162 เมตร  
ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
กว้างข้างละ 1 เมตร  
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 1,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

34 ก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานขา้ม
ล าห้วยวังสิม สายบ้านหนองหอย
ใหญ่ ต าบลพุ่มแก – บา้นหนอง
หญ้าปล้อง ต าบลสีชมพู อ าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ทางรถกวา้ง 7 เมตร 
ความยาว 24เมตร ไม่มีทางเท้าท ามุม  
0 องศากับแนวตั งฉากแนวทางตามแบบ
มาตรฐานงานสะพานส าหรับ อปท. 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ของประชาชนพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 2,770,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

35 ติดตั งเคร่ืองหมายจราจรและสิ่ง
อ านวยความปลอดภัยบนท้องถนน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

เพือ่พัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ติดตั งเครื่องหมายจราจรและส่ิงอ านวยความ
สะดวกปลอดภัยบนท้องถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 
ตัวชี้วัด จ านวนเครื่องหมายที่ติดตั ง 

ต.ค.64-ก.ย.65 2,000,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค า
พอก ต าบลหนองญาติ – บา้นหนอง
ค า ต าบลโพธิต์าก อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลกูรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะ 3,410 เมตร และลงลูกรังผวิ
จราจร จ านวน 2,558 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งใหเ้รียบตามแบบ 
อบจ.นพ. 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ของประชาชนพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคก
กลาง ต าบลปลาปาก – บ้านนางาม 
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลกูรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะ 3,440 เมตร และลงลูกรังผวิ
จราจร จ านวน 2,580 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งใหเ้รียบตามแบบ 
อบจ.นพ. 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ของประชาชนพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

38 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านจรุก
เตย ต าบลหนองฮี – บา้นนาดอกไม้ 
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลกูรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะ 3,440 เมตร และลงลูกรังผวิ
จราจร จ านวน 2,580 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งใหเ้รียบตามแบบ 
อบจ.นพ. 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ของประชาชนพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

39 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอน
เตย หมู่ 2 ต าบลดอนเตย อ าเภอ
นาทม เชื่อมถนนสายทางบา้นนา
หนองหวาย ต าบลสามผง อ าเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลกูรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะ 3,350 เมตร และลงลูกรังผวิ
จราจร จ านวน 2,513 ลูกบาศก์เมตร กรุย
ทางถางป่า จ านวน 7,000 ตารางเมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งใหเ้รียบตามแบบ 
อบจ.นพ. 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ของประชาชนพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

40 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน
ดอนแฮด หมู่ 3 ต าบลดอนเตย 
อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม – 
บ้านนาดอกไม้ ต าบลสามัคคี
พัฒนา อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลกูรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะ 3,350 เมตร และลงลูกรังผวิ
จราจร จ านวน 2,513 ลูกบาศก์เมตร กรุย
ทางถางป่า จ านวน 7,000 ตารางเมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งใหเ้รียบตามแบบ 
อบจ.นพ. 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ของประชาชนพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน
หมูม้น หมู่ 5  ต าบลดอนเตย 
เชื่อมถนนสายบ้านนาทม อ าเภอ
นาทม จงัหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาระบบ
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลกูรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะ 3,400 เมตร และลงลูกรังผวิ
จราจร จ านวน 2,500 ลูกบาศก์เมตร กรุย
ทางถางป่า จ านวน 6,800 ตารางเมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งใหเ้รียบตามแบบ 
อบจ.นพ. 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 สัญจรไป-มาสะดวก
ปลอดภัย ของประชาชนพึงพอใจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ก่อหนี ผกูพัน  

495,000 บาท 

42 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากร ดิน ไม้ 
และแหล่งน  าธรรมชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ดิน 
ไม้ และแหลง่น  า
ธรรมชาต ิ

 ประชาชนในจังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า 
100 คน 
ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ 80 ประชาชนพึงพอใจ 
2.ร้อยละ 80 มีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ น 
3.ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000 32,980 ด าเนินการเสร็จแลว้ 
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3.5  สรุปผลการด าเนินงานยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ การเบกิจา่ย สรุปผลการด าเนนิงาน 

1 โครงการจัดการแขง่ขันกีฬา 
เด็กนักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัด
นครพนม TO BE NUMBER 
ONE ต้านภัยยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ) 

1.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
องคก์รและชุมชนเพือ่ให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้
ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
2.บุคลากรของรฐั เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมูค่ณะ 

บุคลากรหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในจังหวัดนครพนม 
ตัวชี้วัด จ านวนร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงจิตใจ อารมณ์
แจ่มใส 

พ.ย.64- ก.ย.65 500,000 
โอนลด 

450,000 

50,000 ด าเนินการแลว้ 

2 โครงการจัดการแขง่ขันตะกร้อ 
อบจ.คัพ TO BE NUMBER 
ONE ต้านภัยยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
จังหวัดนครพนม ทั ง 12 อ าเภอ 
ตัวชี้วัด จ านวนร้อยละ80ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง จ านวนร้อยละ 
100 ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดนครพนมสนใจ
การออกก าลงักาย 

พ.ย.64- ก.ย.65 100,000 
 

- โอนลด 
100,000 

3 โครงการจัดการแขง่ขันฟุตบอล 
อบจ.คัพ TO BE NUMBER 
ONE ต้านภัยยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
จังหวัดนครพนม ทั ง 12 อ าเภอ 
ตัวชี้วัด จ านวนร้อยละ80ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง จ านวนร้อยละ 
100 ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดนครพนมสนใจ
การออกก าลงักาย 

พ.ย.64- ก.ย.65 200,000 - โอนลด 
200,000 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

4 โครงการแขง่ขนักีฬา
นักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครพนม 
(โรงเรียนกีฬา) 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างอย่างสร้างสรรค์ด้วยการเล่นและ
ฝึกซ้อมกีฬาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ห่างไกลยาเสพติดทั งหลาย 
2.เพื่อสร้างความรักความสามัคคี
ระหว่างโรงเรียน หนว่ยงาน 
ตลอดจนองค์กรต่าง ๆทั งภาครัฐและ
เอกชน 

1.นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 250 คน 
2.คณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครพนม จ านวน 30 คน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 90ของนักเรียนและ
คณะครู จังหวัดนครพนมมีความพึง
พอใจที่ได้ไปแขง่กีฬา 

พ.ย.64- ก.ย.65 1,000,000 68,480 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ผูกพัน 

524,880 บาท 

5 โครงการคลินิกฟุตบอล 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1.เพื่อให้ยุวชนไดม้ีโอกาสฝึกทักษะ
พื นฐานในด้านกีฬาฟุตบอล 
2.เพื่อส่งเสรมิการออ าก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.เพื่อให้ยุวชามสีุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

1.เชิงปริมาณ ยุวชนภายในจังหวดั
นครพนม จ านวน 1,000 คน 
2.เชิงคุณภาพ ยุวชนมีทักษะพื นฐาน
ในด้านกีฬาฟุตบอลมคีวามสนใจในการ
ออกก าลังกาย และมรี่างกายสมบรูณ์
แข็งแรง 
ตัวชี้วัด จ านวนร้อยละ 80 ของยวุชน
มีทักษะพื นฐานการเล่นฟุตบอลดขีึ น 
 

พ.ย.64-เม.ย.65 300,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

6 โครงการฝึกอบรม 
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั
การพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอลได้อย่างมีคณุภาพ 
2.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าองค์ความรู้/เทคนิคไปขยายผลเพื่อ
พัฒนากีฬากีฬาฟุตบอลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.เชิงปริมาณผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 
จ านวน 100 คน 
2.เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจ 
 

พ.ย.64-เม.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

7 ฝึกอบรมทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
จังหวัดนครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ยุวชนไดม้ีความรู้
ความเข้าใจในทักษะพื นฐานกีฬา
ฟุตบอลและสามารถความรู้ที่ได้รบัไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลัง
กาย หรือเล่นกีฬา ตลอดจนการ
แข่งขันได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านกีฬา
ของยุวชนในจังหวัดนครพนมให้สงูขึ น 

1.เชิงปริมาณ 1.1 เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดนครพนมอายรุะหว่าง 15-25 ปี 
จ านวน 240 คน 
1.2 จดัการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล จ านวน 3 
รุ่นๆละ 80 คนโดยมีกิจกรรม 
- จัดอบรมบรรยาย 20 ช่ัวโมง 
- ฝึกภาคปฏิบตัิกีฬาฟุตบอล จ านวน 39 
ช่ัวโมง 
2.เชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนจังหวัด
นครพนมมีขีดความสามารถด้านกฬีาฟุตบอล
เพิ่มขึ น 
 ตัวชี้วัด จ านวนร้อยละ 80 ของยุวชนมี
ทักษะพื นฐานการเล่นฟุตบอลดีขึ น และมี
ความพึงพอใจในการออกก าลังกาย 

พ.ย.64-เม.ย.
65 

1,000,000 179,700 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

8 ฝึกอบรมทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อยุวชนใน
จังหวัดนครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ยุวชนไดม้ีความรู้
ความเข้าใจในทักษะพื นฐานของกีฬา
วอลเลย์บอลและสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออก
ก าลังกาย หรือการเล่นกีฬาตลอดจน
การแข่งขันได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านกีฬา
ของยุวชนในจังหวัดนครพนมให้สงูขึ น 
3.ส่งเสรมิให้ยุวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

1.เชิงปริมาณ 1.1 ยุวชนในจังหวัดนครพนม
อายุระหว่าง 10-12 ปี จ านวน 100 คน 
1.2 จดัการฝึกทักษะกีฬาวอลเลยบ์อล 
จ านวน 2 รุ่น ๆละ 50 คน 
2.เชิงคุณภาพ – ยุวชนในจังหวัดนครพนมมี
ขีดความสามารถด้านกีฬาวอลเลยบ์อลเพิ่มขึ น 
ตัวชี้วัด 1.ยุวชนมีทักษะพื นฐานการเล่น
วอลเลย์บอลดีขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2.ยุวชนมีความพึงพอใจในการออกก าลังกาย
มากขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

พ.ย.64-มี.ค.65 300,000 297,750 ด าเนินการแล้ว 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

9 ปรับปรุงหลังคา
โรงยิม 
อเนกประสงค์
สนามกีฬาจังหวัด
นครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1.เพื่อปรับปรุงหลังคาโรงยิมอเนก
ประสงคส์นามกีฬาจังหวัดนครพนมให้
พร้อมบริการสาธารณะตลอดเวลา2.
เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาทีไ่ด้มาตรฐาน 

1.เชิงปริมาณ –ปรับปรุงหลังคาโรงยิมอเนก
ประสงค์ สนามกีฬาจังหวดันครพนม แผ่น
หลังคา matel sheet และ siding matel 
sheet จ านวน 1 แห่ง 
2. เชิงคุณภาพ – หลังคาโรงยมิอเนกประสงค์ 
สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ให้มีความสมบรูณ์
พร้อมใช้งาน 
ตัวชี้วัด 1.การก่อสรา้งตรงตามรปูแบบ
รายการร้อยละ 100 
2.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 75 

พ.ย.64-ก.ย.65 473,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

10 ก่อสร้างห้องเก็บ
อุปกรณ์กีฬาสนาม
กีฬาจังหวัด
นครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1.เพื่อใช้ในการเก็บรักษาอุปกรณก์ีฬา
ต่าง ๆ 
2.เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้ใช้บริการสนามกีฬา
จังหวัดนครพนม 

1.เชิงปริมาณ –ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา
เป็นอาคาร คสล.ชั นเดียว ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ สามารถเก็บรักษาอปุกรณ์กีฬา
ได้อย่างเหมาะสม เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
ตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างตรงตามแบบรูป
รายการ ร้อยละ 100 
2.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 75 

พ.ย.64-ก.ย.65 262,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

11 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาสนาม
กีฬาจังหวัด
นครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีออกก าลัง
กายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1 งาน 
 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
พึงพอใจ นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ น ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง การกีฬาของจังหวัด
นครพนมพัฒนามากยิ่งขึ น 

พ.ย.64-ก.ย.65 930,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

12 ปรับปรุงป้ายสนามกีฬา 
และศาลาพักผ่อน
ภายในสนามกีฬาจังหวัด
นครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1.เพื่อปรับปรุงป้ายสนามกีฬาและ
ศาลาพักผ่อนภายในสนามกีฬา
จังหวัดนครพนม ให้มีความสมบูรณ์
พร้อมให้บริการสาธารณะตลอดเวลา 
2.เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีพักผอ่น
เวลาออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

1.เชิงปริมาณ ปรับปรุงป้ายสนามกีฬา
และศาลาพักผ่อนภายในสนามกีฬา 
จ านวน 1 แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ ปรับปรุงป้ายสนามกีฬา
และศาลาพักผ่อนภายในสนามกีฬา
จังหวัดนครพนมให้ความสมบูรณ์
สวยงาม พร้อมใช้งานยิ่งขึ น 

พ.ย.64-ก.ย.65 500,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

13 ปรับปรุงระบบระบายน  า
ทิ งรอบอาคารอัฒจันทร์
สนามกีฬาจังหวัด
นครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 

1.เพื่อปรับปรุงรางระบายน  าและ
ระบบน  าทิ งห้องน  าอาคารอัฒจันทร์
สนามกีฬาจังหวัดนครพนมใหม้ีความ
สมบูรณ์พร้อมให้บริการสาธารณะ
ตลอดเวลา 
2.เพื่อให้ประชาชนมรสถานท่ีออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาที่มีความ
ปลอดภัยและสวยงาม 

1.เชิงปริมาณ ปรับปรุงรางระบายน  าละ
ระบบน  าทิ งห้องน  า อาคารอัฒจันทร์ 
จ านวน 1 แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ ปรับปรุงรางระบายน  า 
และระบบน  าทิ งห้องน  า อาคารอฒัจันทร์ 
มีมาตรฐาน สมบรูณ์พร้อมใช้งานมาก
ยิ่งขึ น 

พ.ย.64-ก.ย.65 300,000 - ยังไม่ด าเนินการ 

14 ปรับปรุงรั วรอบสนาม
กีฬาจังหวัดนครพนม 
(กองการศึกษาฯ) 
 
 

1.เพื่อปรับปรุงรั วรอบสนามกีฬา
จังหวัดนครพนม ให้มีความสมบุณ์
พร้อมให้บริการสาธารณะตลอดเวลา 
2.เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาที่มีความ
ปลอดภัยและสวยงาม 

1.เชิงปริมาณ ปรับปรุงรั ว คสล.ผนังรั ว
เหล็กสูง 1.65 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
2.เชิงคุณภาพ รั วรอบสนามกีฬาจงัหวัด
นครพนม ให้มีความสมบรูณ์พร้อมใช้
งาน 

พ.ย.64-ก.ย.65 2,456,000 - ยังไม่ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปผลการด าเนินงาน 

15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดนครพนมภายใต้ช่ือ 
“มหกรรมไหลเรือไฟ สสีันแห่ง
สายน  าสืบสานประเพณไีทย” 
(กองการศึกษาฯ) 
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
นครพนม รวมทั งสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่นไทย ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครพนม เพื่อดุงดดูนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดนครพนม โดยบูรณาการ
ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่
จังหวัดนครพนม ภายใต้ช่ือ “มหกรรม
ไหลเรือไฟ สีสันแห่งสายน  าสืบสาน
ประเพณีไทย” โดยจัดกจิกรรมเพือ่การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 
เช่น จัดประกวดเรือไฟ จัดลอยกระทง
สาย จัดแสดงศลิปวัฒนธรรม จัดแสดง
มหรสพสมโภชน์ประเภทตา่งๆ เช่น จัด
ประกวดดนตรีพื นเมือง จัดประกวดยุว
ทูตวัฒนธรรม จดัประกวด  

ต.ค. 64 1,000,000 
โอนลด 

950,000 

- ยังไม่ด าเนินการ 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( e-plan) 
  2. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่รับผิดชอบ 
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