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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/๒๕63
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
*********************
รายชื่อ ก.บ.จ. ที่มาประชุม
๑. นายสยาม ศิริมงคล
๒. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์
๓. นายชาตรี จันทร์วีระชัย
๔. นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์
๕. พ.อ.อรรถพล แก้วคาแสน
๖. พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ
๗. นายวรากร ปานเพชร
๘. นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
๙. นายธัณญิสุธ์ ภัคธารีรัตน์
๑๐. นายสุรชัย สูตรสุวรรณ
๑๑. นายชิตชัย อินทรพาณิชย์
๑๒. นายสุริยา สุคนธชาติ
๑๓. นางสุจิตรา วงศ์อินอยู่
๑๔. นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร
๑๕. นางสาวปภังกร ปิติเที่ยงบุญ
๑๖. นางสาวแสงดาว อารีย์
๑๗. นาวาเอกอมรศักดิ์ ชนะศึก
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ
นายคมสัน นิลยองตระกูล
นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
นายวิทวัส ภิญโญทรัพย์
นายสุคนธ์ ศรีนา
นางณัตติยา สีใส
นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา
นายขจรศักดิ์ นิตชิน
นายสัญญา จันทะโคตร
นายศรีสุข แสนยอดคา
นายชัยพร หะไว
นายบัญชา ศรีชาหลวง
นายเด่นชัย ไตรยะถา
นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์
นายสมหมาย ศรีจันทร์
นายธนฤทธิ์ ผาสุก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
แทน ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ปลัดจังหวัดนครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
รักษาการในตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม
แทน คลังจังหวัดนครพนม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดนครพนม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
แทน ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาน้าโขง
เขตนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุพนม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเรณูนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม
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๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นายประณต ธานี
นายประมวล จันทรบุตร
นายโสภิษฐ์ชญา โทพา
นางพัชรี ตระแก้วจิตร
นายกิตติ์ พุกเปี่ยม

๓๙. นายมงคล ตันสุวรรณ
๔๐. นายณัฐพล สุริยนต์
๔๑. นางสาวกนกพร ใชยศล
๔๒. นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี
๔๓. นางสาวณัฏฐ์นรี สัจจานันท์

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม
ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครพนม
แทน ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดนครพนม

ก.บ.จ. ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร)
๒. ผู้อานวยการสานักงานบริการลูกค้า กสท นครพนม
๓. ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
๕. ประธานเครือข่ายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครพนม
๖. นางสุภาพ เลื่อมใส ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์บ้านแพง
๗. นายปราโมทย์ แสงสว่าง ผู้แทน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรจังหวัดนครพนม
๘. ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดนครพนม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวินัย คงยืน
๒. นางสาวสิริน์ชนา วิวัฒน์ศิริพงษ์
๓. นายธีระศักดิ์ มีชัย
๔. นายธรณินทร์ นวลใย
๕. นายนฤชา ฮ่มปุา
๖. นายณัฐดนัย วรรณวงษ์
๗. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์
๘. นายโกศล วงษ์จันทร์

แทน เกษตรจังหวัดนครพนม
อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครพนม
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครพนม

เริ่มประชุมเวลา 20.00 น. โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดมีประเด็นนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ ตามบั ญชี ท้ ายพระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวง
การคลั ง กู้ เ งิ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เยี ย วยา และฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จึงได้เชิญ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕63

นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม
ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕63 นั้น
ฝุายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/๒๕๖3 ให้ ก.บ.จ. ตาม
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0017.2/ว01431 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ไม่มี ก.บ.จ ท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงขอให้คณะกรรมการฯ
ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ 3

ก.บ.จ. รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕63
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จังหวัดนครพนม ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
นายณัฐพล สุริยนต์ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการ
ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี้
กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กรอบแนวทาง/หลักเกณฑ์
รายละเอียด
1. หลักการ/กรอบแนวคิด
1.1 มุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยให้ความสาคัญต่อ
สาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโต
เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม อาหาร Bio-Economy
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality
Industry) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความสาคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพและโอกาส เป็นต้น
1.2 มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพ
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กรอบแนวทาง/หลักเกณฑ์

รายละเอียด
1.3 มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
1.4 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่นๆ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียนและผู้ที่จบการศึกษาที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ และผู้ว่างงาน
2. แนวทางการพัฒนา
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) เกี่ยวข้องกับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนฯ ตามแผนงานที่ 3.2
แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ
1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรราย
ย่อย ได้แก่ การปรับปรุง ส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อย และพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) การ
ท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก โดยส่ งเสริมพั ฒนาการตลาดตาม
แนวทางความปกติใหม่ (New Normal) และส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้
ระบบการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกที่ จาเป็นเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy)
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน ได้แก่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างแรงงาน
4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและชุมชน
5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่มี
ความรู้และศักยภาพกลับคืนถิ่นเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง
3. หลักเกณฑ์การจัดทาโครงการ DO
1) มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ สร้างงาน/ส่งเสริม
อาชีพ/บรรเทาแก้ไขปัญหา/ฟื้นฟูเยียวยา/ป้องกันเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเปูาหมายคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนและแรงงานที่กลับภูมิลาเนา
3) เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน โดยใช้ความรู้ทาง
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในห่วงโซ่คุณค่า
4) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ
ระยะเวลา
5) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติฯ
6) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพื้นที่ สามารถดาเนินโครงการได้ทันที
7) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายได้
8) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภณ
ั ฑ์ จะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป
9) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน
DON’T
1) โครงการจะต้องไม่ซ้าช้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ/
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการในพื้นที่

5
กรอบแนวทาง/หลักเกณฑ์

4. ความพร้อมของโครงการ

รายละเอียด
2) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารสถานที่ของส่วนราชการ
3) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ
4) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วน
ราชการ ยกเว้นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ แต่ต้องไม่เป็น
การจัดซื้อยานพาหนะ
 รายละเอียดข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)
 เอกสารแสดงความพร้อม
งบลงทุน : แบบรายการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์/ปร.4 ปร.5 แบบแปลน แผนผัง/
หนังสืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที/่ บันทึกการส่งมอบทรัพย์สิน (MOU)
งบดาเนินงาน : รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

 จังหวัดนครพนมแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องตามกรอบนโยบาย
การฟื้นฟู เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ ส่ งให้ จังหวั ดและได้ แต่ งตั้ ง
คณะทางานกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ตามคาสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1317/๒๕๖3 ลงวันที่
1 มิถุนายน ๒๕๖3 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง และ
จัดล าดับความส าคั ญของโครงการที่ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีแผนงาน/
โครงการนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ รวมจานวนทั้งสิ้น
83 โครงการ รวมงบประมาณ 5,804,741,937 บาท จาแนกตาม
หน่วยรับงบประมาณ ได้ดังนี้
1) โครงการที่จังหวัดนครพนม โดยส่วนราชการ/หน่วยงาน และที่ทาการ
ปกครองอาเภอ จะเป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ จานวน 34 โครงการ
งบประมาณ 1,640,267,800 บาท จาแนกตามประเภทโครงการ ได้ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการที่จังหวัดนครพนม เป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ
จาแนกตามประเภทของโครงการ
จานวน
งบประมาณ
ประเภทโครงการ
โครงการ
(บาท)
เกษตร
8
131,398,700
แหล่งน้าชุมชน
4
581,984,500
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
5
61,736,000
ท่องเที่ยวชุมชน
8
197,212,100
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
2
639,616,500
อื่นๆ
7
28,320,000
รวม
34
1,640,267,800
(รายละเอียดโครงการตาม เอกสาร 1)
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2) โครงการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) จะเป็นผู้เสนอขอรับ
งบประมาณแต่ พื้ นที่ ด าเนิ นการอยู่ ในจั งหวั ด จ านวน 42 โครงการ
งบประมาณ 1,454,966,898 บาท โดยจะเป็นการนาเสนอ ก.บ.จ.
เพื่ อ โปรดทราบและให้ ข้ อ สั ง เกต/ข้ อ แนะน า จ าแนกตามประเภท
โครงการ ได้ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5

โครงการที่ส่วนราชการ (Function) เป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ
จาแนกตามประเภทของโครงการ
จานวน
งบประมาณ
ประเภทโครงการ
โครงการ
(บาท)
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
8
1,049,901,100
แหล่งน้าชุมชน
14
286,904,200
เกษตร
1
13,000,000
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
500,000
อื่น ๆ
18
104,661,598
รวม
42
1,454,966,898
(รายละเอียดโครงการตาม เอกสาร 2)

3) โครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนม จะเป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ
จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,709,507,239 บาท จาแนก
ตามประเภทโครงการ ได้ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ
จาแนกตามประเภทของโครงการ
จานวน
งบประมาณ
ประเภทโครงการ
โครงการ
(บาท)
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
1
1,826,549,620
แหล่งน้าชุมชน
1
349,246,369
เกษตร
1
12,343,150
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
999,200
ท่องเที่ยวชุมชน
1
362,768,900
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
1
145,600,000
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
1
12,000,000
รวม
7
2,709,507,239
(รายละเอียดโครงการตาม เอกสาร 3)

ประธาน

ขอให้ ก.บ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

7
นายศรีสุข แสนยอดคา
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเรณูนคร

โครงการโคเนื้อเพื่อเศรษฐกิจชุมชนควรมีการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
นครพนม ซึ่งมีแม่พันธุ์โคเนื้อประมาณ 100 ตัว

นายมงคล ตันสุวรรณ
ที่ปรึกษาหอการค้า
จังหวัดนครพนม

ควรมีการจัดทา MOU ในการดูแลทรัพย์สินและแผนบริหารจัดการครุภัณฑ์
ให้ชัดเจน เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องอัดฟาง เป็นต้น

มติที่ประชุม :
ก.บ.จ. ได้ร่วมกันพิจารณาและซักถามรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยโครงการ
มีรายละเอียดครบถ้วนและเป็นโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ ตลอดจนครอบคลุมทั้งในเรื่องของการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ บรรเทา
แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ก.บ.จ.
พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จังหวัดนครพนม ดังนี้
สรุปข้อเสนอโครงการที่เสนอผ่านพื้นที่โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.
จังหวัดนครพนม
หน่วยรับงบประมาณ

จานวนโครงการ

จังหวัด

34

1,640,267,800

ส่วนราชการ (Function)

42

1,454,966,898

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7

2,709,507,239

รวมทั้งสิ้น

83

5,804,741,937

ระเบียบวาระที่ 4

งบประมาณ

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา 21.30 น.

(ลงชื่อ).............................ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฏฐ์นรี สัจจานันท์)
(นายณัฐพล สุริยนต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครพนม
สานักงานจังหวัดนครพนม

สรุปข้อเสนอโครงการที่เสนอผ่านพื้นที่โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.
จังหวัดนครพนม
หน่วยรับงบประมาณ
จานวนโครงการ
งบประมาณ
จังหวัด
34
1,640,267,800
ส่วนราชการ (Function)
42
1,454,966,898
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7
2,709,507,239
รวมทั้งสิน้
83
5,804,741,937

เอกสารแนบ 1
สรุปบัญชีขอ้ เสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัด นครพนม
ลาดับ
ความสาคั
ญ

1

ชือ่ โครงการ

เกษตร1
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพือ่ การพึง่ ตนเอง

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)

6,861,600.00 ส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาค
การเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการ
เพิม่ มูลค่าสินค้า เพืม่ รายได้สู่ระบบตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์ และตลาดชุมชน เพือ่
แก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปูาหมาย
1,689 ราย

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครพนม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

70111

2

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานทางรอดของชาวนครพนม

90,980,000.00 ส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสาน สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เปูาหมายเกษตรกร 4,000 ราย

สานักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม

70111

3

โครงการส่งเสริมการปลูกมะพร้าว
น้าหอมเพือ่ ฟืน้ ฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร
ชาวนครพนม

สานักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม

70111

4

โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่สู่ธุรกิจจังหวัดนครพนม

625,500.00 ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้าหอม และเตรียม
ความพร้อมในการส่งเสริมการปลูกมะพร้าว
น้าหอมในปีถัดไป เพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้
เพิม่ ขึ้น เปูาหมาย เกษตรกร 135 ราย
2,000,000.00 ส่งเสริม่การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนา
ศูนย์การเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพือ่ มูลค่า
สินค้าเกษตร เปูาหมาย เกษตรกร 3,000 ราย

สานักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม

70111

5

โครงการโคเนือ้ เพือ่ เศรษฐกิจชุมชน

23,670,800.00 1.1) การจัดการกลุ่มเกษตรกรและโคเนื้อเป้าหมาย

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด

70111

6

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว อาเภอวังยาง

เพื่อสร้างงานและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ นครพนม/ ศูนย์วิจัยและ
ในวงกว้างและยัง่ ยืน งบประมาณ 470,800 บาท
พัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
- ประชุมชี้แจง คัดเลือกโคเนื้อและลงทะเบียนขุนโค
ที่ร่วมโครงการ จานวน 1,000 คน
- ติดตาม ตรวจสอบ แนะนาการดาเนินการและ
บริหารจัดการของกลุ่ม
1.2) ผลิตอาหารครบส่วน (ที เอ็ม อาร์) 4,800 ตัน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสการขุนโคเนื้อ
แก่เกษตรกร งบประมาณ 23,200,000 บาท
- สนับสนุนรถแทรกเตอร์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใช้
เป็นต้นกาลังเครื่องผสมอาหาร เครื่องอัดฟางและ
กิจกรรมปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ จานวน 5 คัน
- สนับสนุนวัตถุดิบผลิตอาหารให้กลุ่มโคเนื้อลุ่มน้า
โขง 2,800 ตัน
- จ้างเหมาผลิตอาหารครบส่วน (ที เอ็ม อาร์)เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มโคอืน่ ๆที่ไม่สามารถผลิต ได้เอง 2,000 ตัน

300,000.00

1.1 จัดสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
ทีท่ าการปกครอง
มาตรฐาน จานวน 1 แห่ง ในพืน้ ทีบ่ า้ นโพน
อาเภอวังยาง
สวาง หมู่ที่ 3 ตาบลหนองโพธิ์
1.2 เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
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70111

สรุปบัญชีขอ้ เสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัด นครพนม
ลาดับ
ความสาคั
ญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

7

โครงการส่งเสริมการทาเกษตร ในพืน้ ที่
อาเภอปลาปาก

8

โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย

รวมวงเงิน

1

แหล่งน้าชุมชน1
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้า พัฒนาแหล่งน้าชุมชนและ
ระบบชลประทาน เพือ่ การเกษตร
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดนครพนม

2

เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักน้าและการ
ระบายน้า ลาน้าก่า

3

โครงการพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินเพิม่
ศักยภาพให้กบั เกษตรกรของจังหวัด
นครพนม

4

โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าเพือ่
การเกษตร และปรับปรุงระบบ
ชลประทานเพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย จังหวัดนครพนม

รวมวงเงิน

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

400,000.00 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิต
ทีท่ าการปกครอง
เมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 8 ตาบลนามะเขือ อาเภอ อาเภอปลาปาก
ปลาปาก จังหวัดนครพนม
2.2 ส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
(โคกหนองนาโมเดล) บ้านแสนสาราญ หมู่ที่ 10
ตาบลนามะเขือ อาเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม
6,560,800.00

1.1 จัดหาครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนโรงคัดบรรจุและ ทีท่ าการปกครองอาเภอ
แปรรูปผัก ผลไม้ แช่แข็ง กลุ่มแปลงใหญ่
ศรีสงคราม
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
1.2 สร้างโรงเรือนผลิตผักปลอดภัย ขนาด
6x30 เมตร

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
70111

70111

131,398,700.00

79,000,000.00 ขุดลอกแก้มลิง ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบ โครงการชลประทาน
น้าด้วยไฟฟูา และขุดคลองชักน้า รวมจานวน 5 นครพนม
แห่ง

70111

16,442,000.00 ขุดคลองชักน้า เพือ่ ดึงน้าเข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร โครงการส่งน้าและ
ในฤดูแล้งและช่วยระบายน้าลงลาน้าก่าในฤดูน้า บารุงรักษาน้าก่า
หลาก จานวน 11 แห่ง
9,600,000.00 จัดเจ้าหน้าทีช่ ุดช่างพร้อมเครื่องมือขุดเจาะ
มณฑลทหารบกที่ 210
บ่อบาดาล เข้าพืน้ ทีด่ าเนิน 12 อาเภอ ของ
จังหวัดนครพนม บ่อมีขนาดกว้าง 4 นิว้ ความ
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร ติดตั้งระบบสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ดาเนินการทัง้ สิ้นไม่นอ้ ย
กว่า 120 บ่อ

70111

476,942,500.00 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าเพือ่ การเกษตร และ
ปรับปรุงระบบชลประทานเพือ่ แก้ไขปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย
รวมทัง้ สิ้น 722 แห่ง

581,984,500.00
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1. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
ธาตุพนม
2. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
ท่าอุเทน
3. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
นาแก
3. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
นาหว้า
4. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
ปลาปาก
5. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
โพนสวรรค์
6. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
เมืองนครพนม
7. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
วังยาง
8. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
ศรีสงคราม

70111

70111

สรุปบัญชีขอ้ เสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัด นครพนม
ลาดับ
ความสาคั
ญ

1

ชือ่ โครงการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดการท่องเทีย่ วชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ตามวิถี New Normal

2

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพ OTOP Team จังหวัด
นครพนม ปี 2564

3

โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์
เพือ่ สุขภาพ (จากข้าว) โดยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือ่ การแข่งขันและ
ความมั่นคงของชุมชน

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

56,954,000.00 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการ
ท่องเทีย่ วชุมชนตามวิถีใหม่ (New normal)
รวมทัง้ การปรับปรุงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีพ่ ัก และ
การให้บริการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาด้าน
การตลาดยกระดับการจาหน่ายสินค้าชุมชน
สินค้า OTOP ให้ทนั สมัย เปูาหมาย 3,590 ราย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

1. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม
2. สานักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัดนครพนม
3. สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครพนม
4. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
นครพนม
5. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครพนม
6. วิทยาลัยนาหว้า
7. ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
ชุมชน มหาวิทยาลัยนครพนม

182,000.00 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและสถานทีผ่ ลิต สานักงานสาธารณสุข
ในจังหวัดนครพนมมีคุณภาพได้มาตรฐาน และ จังหวัดนครพนม
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจแนะนา
สถานทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ส่งผลให้
ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

2,300,000.00 1. การสร้างอาคารแปรรูปอาหารตาม
ทีท่ าการปกครอง
มาตรฐานการปฏิบตั ิทดี่ ีในการผลิตอาหาร GMP อาเภอวังยาง
2. การจัดหาอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ในการ
ผลิตอาหารทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิทดี่ ี
ในการผลิตอาหาร GMP
3. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่
สุขภาพจากข้าว
4. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสินค้า
นวัตกรรมอาหารเพือ่ สุขภาพร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชนและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
นาไปสู่การจาหน่ายในตลาด
5. การประชุมเพือ่ สรุปการทางานเพือ่ ถอด
บทเรียนและจัดทาแผนเพือ่ การพัฒนาแบบบ
ยัง่ ยืนเพือ่ เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐใน
ท้องถิ่นเพือ่ ให้เกิดการนาไปใช้ได้จริงและเกิด
ความยัง่ ยืนรวมทัง้ เป็นการเพิม่ ทักษะสามารถ
พัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทอี่ ื่น ๆ ได้ต่อไป
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หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
70111

70111

70111

สรุปบัญชีขอ้ เสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัด นครพนม
ลาดับ
ความสาคั
ญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

4

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าชุมชน
เชิงเชิงสร้างสรรค์เพือ่ สนับสนุนการ
บริโภคสินค้าชุมชน

800,000.00 1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มไม้กวาด บ้านหนองไผ่ ทีท่ าการปกครองอาเภอ
หมู่ที่ 6 ตาบลนามะเขือ อาเภอปลาปาก
ปลาปาก
จังหวัดนครพนม ซื้อสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ
ในการดาเนินงานพัฒนากลุ่มไม้กวาด
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มจักสาน
กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 8 ตาบลนามะเขือ อาเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม ซื้อสินค้า วัตถุดิบ
และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
3. พัฒนากลุ่มทอผ้า บ้านนามะเขือ หมู่ที่ 2
ตาบลนามะเขือ อาเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ซื้อสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ
4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
บ้านแสนสาราญ หมู่ที่ 10 ตาบลนามะเขือ
อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

5

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

1,500,000.00 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูป
ทีท่ าการปกครองอาเภอนา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตาบล หว้า
นาคูณใหญ่ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านนา
คอย หมู่ที่ 5 ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม
3. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกกเพือ่ การผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9
ตาบลเหล่าพัฒนา อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม

รวมวงเงิน

1

2

3

ท่องเทีย่ วชุมชน1
โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีและกิจกรรมสาคัญของจังหวัด
นครพนม

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ ว/
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การท่องทีย่ ว
ชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ วหลักของ
พืน้ ทีจ่ ังหวัดนครพนม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพ
จังหวัดนครพนม

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
70111

70111

61,736,000.00

10,000,000.00 พัฒนาระบบสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ สานักงานจังหวัดนครพนม
มีประสิทธิภาพเพือ่ ยกระดับการจัดงานประเพณี
และกิจกรรมสาคัญของจังหวัด และเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
ต่อไป
160,675,000.00 พัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วชุมชนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักของจังหวัดนครพนม และ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว รวมจานวน
12 แห่ง
5,000,000.00 1. อบรม Self-Analysis ด้วยระบบดิจิทลั และ
ทักษะทางการแพทย์เบือ้ งต้นในการดูแล
นักท่องเทีย่ ว
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเทีย่ วในการ
ยกระดับสู่การท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์และเชิง
สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
3. การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมท่องเทีย่ วเชิง
การแพทย์และเชิงสุขภาพ
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70111

สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครพนม

70111

สานักงานการท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัดนครพนม บูรณา
การร่วมกับหอการค้า
จังหวัดนครพนม

70111

สรุปบัญชีขอ้ เสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัด นครพนม
ลาดับ
ความสาคั
ญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

4

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติ
ทางวัฒนธรรม (ชุมชนคุณธรรมน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขี
บเลื่อนด้วยพลัง "บวร")

1,386,600.00 1. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชน
เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
2. พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
อย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาภาพลักษณ์ Branding
4. จัดทาสื่อปราสัมพันธ์และช่องทางการตลาด

5

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนให้
มีมาตรฐาน

3,000,000 การพัฒนาสระน้าบัวแดง เพือ่ การท่องเทีย่ ว
ชุมชน บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตาบลยอดชาด
1. จัดทาลู่วิ่ง , เส้นทางชมธรรมชาติ , ทาง
จักรยาน ระยะทาง 1,900 เมตร
2. ลานจอดรถและร้านขายของทีร่ ะลึก

6

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วสร้าง
แลนด์มาร์คใหม่อาเภอ
ศรีสงคราม

5,351,500 1. ก่อสร้างหอพระพุทธรูปทองคาเพือ่ ส่งเสริม ทีท่ าการปกครองอาเภอ
สร้างอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา ขนาด ศรีสงคราม
กว้าง 20.20 เมตร ยาว 17.70 เมตร หรือมีพนื้ ที่
ใช้สอย
ไม่นอ้ ยกว่า 357.00 ตร.ม. (4,445,000 บาท)
2. ก่อสร้างประติมากรรมปลา ขนาดฐานสูง
2.00 เมตร กว้าง 1.50 เมตรและ
ประติมากรรมปลาลุ่มน้าสงครามหลากหลาย
ชนิดสูง 3.00 เมตร ลงสีเสมือนจริงโดยใช้วัสดุไฟ
เบอร์กลาสรอบฐานสี่ทศิ แสดงศิลปะเรื่อง
เกีย่ วกับวิถีคนลุ่มน้าสงครามและประวัติอาเภอ
ศรีสงคราม (906,500 บาท)

7

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
อาเภอโพนสวรรค์

8

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วชุมชน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ วหลักของพืน้ ที่
อาเภอเมืองนครพนม
รวมวงเงิน

11,161,000 1. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเรือไฟอาเภอ
โพนสวรรค์ (10 ล้านบาท)
2. ปรับปรุงภูมิทศั น์เกาะกลางถนนเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10 ถนนเทศบาล 5 ตาบลโพน
สวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
(161,00 บาท)
3. ก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
(จุดที่ 1 หน้าทีว่ ่าการอาเภอโพนสวรรค์)
ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม (500,000 บาท)
4. ก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
(จุดที่ 2 หน้าสานักงานเทศบาล ตาบลโพน
สวรรค์) อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
บาท)
638,000 (500,000
- ก่อสร้างซุ
้มประตูทางเข้า บ้านนาจอก หมู่ที่
5 ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
197,212,100.00
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สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครพนม

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอวังยาง

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
70111

70111

70111

ทีท่ าการปกครองอาเภอ
โพนสวรรค์

70111

ทีท่ าการปกครองอาเภอ
เมืองนครพนม

70111

สรุปบัญชีขอ้ เสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัด นครพนม
ลาดับ
ความสาคั
ญ

1

2

1

ชือ่ โครงการ

โครงสร้างพืน้ ฐานชุมชน1
โครงการปรับปรุงและฟืน้ ฟูเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตการเกษตร เส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ ว จังหวัด
นครพนม

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)

112,600,000.00 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาเส้นทางคมนาคม แขวงทางหลวงชนบท
ให้มีความสะดวกในการเดินทางไปมาค้าขาย นครพนม
ท่องเทีย่ ว ทาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้ประชาชนมีโอกาสเพิม่ รายได้
จานวน 8 สายทาง

70111

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานชุมชน
จังหวัดนครพนม

527,016,500.00 ดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานชุมชน
จานวน 487 แห่ง/สายทาง

70111

รวมวงเงิน
อื่นๆ
โครงการสร้างเครือข่ายปุาครอบครัว
เพือ่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นการพึง่ พา
ตนเองและลดโลกร้อน จังหวัดนครพนม

639,616,500.00

2

โครงการบริหารจัดการปุาอนุรักษ์เพือ่
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ เสริม
ความมั่นคงเฉพาะพืน้ ทีภ่ ผู ายล จังหวัด
นครพนม

3

โครงการปลูกฟืน้ ฟูปาุ ชุมชนเพือ่ แก้ไข
ปัญหาสภาพปุาเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ

1. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
โพนสวรรค์
2. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
นาหว้า
3. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
ธาตุพนม
4. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
เมืองนครพนม
5. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
นาแก
6. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
ศรีสงคราม
7. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
เรณูนคร
8. ทีท่ าการปกครองอาเภอ
วังยาง

4,060,000.00 1. จ้างบุคลาการอาเภอละ 2 คน ทาหน้าที่
สานักงาน
ส่งเสริมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
2. สนับสนุนพันธุ์ไม้สาหรับเกษตรกรปลูกใน
ลักษณะเกษตรผสมผสาน
3. สร้างเรือนเพาะชากล้าไม้ให้อาเภอละ 1 แห่ง
เพือ่ สร้างการเรียนรู้

70111

7,000,000.00 1. อบรมเชิงปฏิบตั ิการการบริหารจัดการปุา
สานักงาน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
2. ส่งเสริมการปลูกปุา เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ สีเขียวและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
เป็นแนวกันชนในเขตปุาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ
ภูผายล จานวน 250 ไร่
3. จ้างราษฎรเป็นอาสาสมัครดับไฟปุาตาบลละ
10 ราย จานวน 3 ตาบล

70111

10,000,000.00 1. ดาเนินการปลูกปุาในพืน้ ทีป่ าุ ชุมชนทีเ่ สื่อม
โทรม 2,000 ไร่
2. จัดจ้างแรงงานในชุมชนเพือ่ ปลูกปุาพืน้ บ้าน
อาหารชุมชน
3. ชุมชนดาเนินการจัดยามเฝูาดูแลรักษาเพือ่
ปูองกันไฟปุา
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สานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 6 สาขานครพนม

70111

สรุปบัญชีขอ้ เสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัด นครพนม
ลาดับ
ความสาคั
ญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
70111

4

โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน

3,000,000.00 1. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์กลางรวบรวมและ
สานักงานพัฒนาสังคมและ
แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ผลงานผู้สูงอายุ
ความมั่นคงของมนุษย์
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต้านโควิดให้กบั
จังหวัดนครพนม
ผู้สูงอายุ
3. กิจกรรมฝึกอบรมทักษะผู้ประกอบการเพือ่
เสริมรายได้ให้กบั กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีรายได้นอ้ ย

5

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร
ร้านค้า และประชาชน ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาด ของเชื้อโคโร
นาไวรัส (COVID – 19)

1,500,000.00 เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม
ทีท่ าการปกครองอาเภอ
ร้านอาหาร ร้านค้า และประชาชน เพือ่ รองรับ บ้านแพง
การท่องเทีย่ ว

70111

6

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่
เยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการจ้างแรงงานในพืน้ ทีเ่ พือ่
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์

360,000.00 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชนนอก
สถานศึกษา
2,400,000.00 จ้างแรงงานในพืน้ ทีเ่ พือ่ ซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณประโยชน์

70111

7

ทีท่ าการปกครองอาเภอ
บ้านแพง
ทีท่ าการปกครองอาเภอ
บ้านแพง

...
รวมวงเงิน

28,320,000.00

รวมจานวนโครงการทัง้ หมด 34 โครงการ เป็นวงเงินทัง้ สิ้น 1,640,267,800.00
หมายเหตุ 1 ด้าน/ประเภทโครงการ (จัดลาดับความสาคัญ)
เกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท่องเทีย่ วชุมชน
แหล่งน้าชุมชน
โครงสร้างพืน้ ฐานชุมชน
อื่นๆ
2
หมายเหตุ จัดลาดับความสาคัญโครงการในแต่ละด้าน/ประเภท
หมายเหตุ 3 การพิมพ์ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ต่อเนือ่ งภายใน 1 แถว/row เท่านัน้
หมายเหตุ 4 การพิมพ์เอกสารส่ง เลือกเฉพาะ( set print area) column A-C แต่การส่งไฟล์ จะต้องมีข้อมูลครอบคลุม Column A-H
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70111

เอกสารแนบ 2
สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
ส่วนราชการ (Function)
ลาดับ
ความสาคัญ

ชื่อโครงการ

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)

1

1

โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาเป็น
เคเบิลใต้ดิน ในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองนครพนม

2

โครงการขยายเขตไฟฟูาให้พื้นที่ทา
กินทางการเกษตร

3

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งถนนทางหลวง เชื่อมโยง
เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครพนม
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประปาเพื่อรองรับ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ บริเวณ
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ระยะที่ 2)

4

5

โครงการวางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้าประปา บ้านห้อม หมู่ที่ 11
(บริเวณชุมชนตรงข้ามโรงพยาบาลจิต
เวช) ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม

6

โครงการติดตั้งและวางท่อขยายเขต
ประปา

580,000,000.00 ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟูา การไฟฟูาส่วน
เป็นเคเบิลใต้ดิน จานวน 3
ภูมิภาค
เส้นทาง ระยะทางรวม 5.3 กม.
เพื่อทัศนียภาพภายในเมือง
นครพนม สวยงามเหมาะกับ
การพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว
ต้นแบบ เพิ่มความมั่นคงของ
ระบบไฟฟูา ลดปัญหาไฟตกไฟดับ ยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน

50506

4,000,000.00 ดาเนินการขยายเขตไฟฟูาให้ การไฟฟูาส่วน
พื้นที่ทากินทางการเกษตร บ้าน ภูมิภาค
นางิว้ (คุ้มแสนสุข) หมู่ 9
ตาบลนามะเขือ อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

50506

331,000,000.00 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
โครงข่ายถนนทางหลวง
จานวน 17 สายทาง
90,000,000.00 ก่อสร้างและปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประปาเพื่อรองรับ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะที่ 2
)

แขวงทางหลวง
นครพนม

08006

การประปาส่วน
ภูมิภาค

50602

384,300.00 วางท่อขยายเขตจาหน่าย
การประปาส่วน
น้าประปา บ้านห้อม หมู่ที่ 11 ภูมิภาค
(บริเวณชุมชนตรงข้าม
โรงพยาบาลจิตเวช) ตาบลอาจ
สามารถ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

50602

22,765,700.00 ติดตั้งและวางท่อขยายเขต
เรือนจากลาง
ประปา ตามถนนเส้นทางหลวง นครพนม
นครพนม ถึงเรือนจากลาง
นครพนม ระยะทาง 20
กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้ต้องขังภายในเรือนจาฯ มีน้า
ใช้ในการบริโภคอุปโภค
ประจาวันได้อย่างเพียงพอใน
การดารงชีพ
9/18

16007

ลาดับ
ความสาคัญ

ชื่อโครงการ

7

โครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย

8

โครงการก่อสร้างอาคารโดม

1

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

19,551,100.00 ก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสียเพื่อ
รองรับกับจานวนผู้ต้องขังที่
เพิ่มขึ้นและลดกลิ่นจากบ่อ
บาบัดน้าเสียของเรือนจาฯ
ตลอดจนสามารถนาน้ามาใช้
การเกษตรให้ได้มากที่สุดและ
ปูองกันการไหลล้นลงคลองน้า
สาธารณะที่ประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณรอบเรือนจาฯ ไม่ให้
เกิดความเดือดร้อน
2,200,000.00 ก่อสร้างอาคารโดม เพื่อให้
ผู้ต้องขังมีพื้นที่อยู่อาศัย
พักผ่อน หรือปฏิบัติภารกิจ
ประจาวันได้อย่างเพียงพอ

รวมวงเงิน 1,049,901,100.00
แหล่งน้าชุมชน1
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้า
2,000,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
ด้วยพลังแสงอาทิตย์สนับสนุนฟาร์ม
ทั้งแหล่งน้าธรรมชาติ การ
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
จัดทาระบบส่งน้าสู่พื้นที่
พระบรมราชินีนาถ
การเกษตร (Farm Layout)
รวมถึงวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านแหล่งน้าไปสู่
กระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ
และ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดาเนินงานตาม
ภารกิจ)
เรือนจากลาง
นครพนม

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
16007

เรือนจากลาง
นครพนม

16007

สานักงาน
ทรัพยากรน้า ภาค
3 กรม
ทรัพยากรน้า

09006

2

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าห้วย
ใหญ่ ช่วง 1 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8
ตาบนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม

30,000,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
ทั้งแหล่งน้าธรรมชาติ การ
จัดทาระบบส่งน้าสู่พื้นที่
การเกษตร (Farm Layout)
รวมถึงวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านแหล่งน้าไปสู่
กระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ
และ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

สานักงาน
ทรัพยากรน้า ภาค
3 กรม
ทรัพยากรน้า

09006

3

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบ่อ
ดาลน้อย ช่วง 1 บ้านดอนเตย หมู่ที่ 1
ตาบลดอนเตย อาเภอนาทม จังหวัด
นครพนม

45,000,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
ทั้งแหล่งน้าธรรมชาติ การ
จัดทาระบบส่งน้าสู่พื้นที่
การเกษตร (Farm Layout)
รวมถึงวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านแหล่งน้าไปสู่
กระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ
และ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

สานักงาน
ทรัพยากรน้า ภาค
3 กรม
ทรัพยากรน้า

09006
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ลาดับ
ความสาคัญ

ชื่อโครงการ

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดาเนินงานตาม
ภารกิจ)
สานักงาน
ทรัพยากรน้า ภาค
3 กรม
ทรัพยากรน้า

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
09006

4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้า
หนองแซง บ้านชะโงก หมู่ที่ 5,6
ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม

2,600,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
ทั้งแหล่งน้าธรรมชาติ การ
จัดทาระบบส่งน้าสู่พื้นที่
การเกษตร (Farm Layout)
รวมถึงวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านแหล่งน้าไปสู่
กระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ
และ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

5

โครงการบารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วย
หนองหาร ตาบลไชยบุรี อาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

300,000.00 บารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วย
หนองหาร

สานักพัฒนา
แหล่งน้ากรม
ทรัพยากรน้า

09006

6

โครงการบารุงรักษาฝายน้าล้นห้วย
บังฮวก (ตอนล่าง) ตาบลดอนนาง
หงษ์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

300,000.00 บารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วย
หนองหาร

สานักพัฒนา
แหล่งน้ากรม
ทรัพยากรน้า

09006

7

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้า
ห้วยหนองเข็ม ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

70,771,500.00 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้าห้วยหนองเข็ม

สานักพัฒนา
แหล่งน้ากรม
ทรัพยากรน้า

09006

8

โครงการบารุงรักษาอ่างเก็บน้าห้วย
หนองเข็ม ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม

300,000.00 โครงการบารุงรักษาอ่างเก็บ
น้าห้วยหนองเข็ม

สานักพัฒนา
แหล่งน้ากรม
ทรัพยากรน้า

09006

9

โครงการบารุงรักษาฝายน้าล้นห้วยบัง
กอ ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
โครงการบารุงรักษาฝายน้าล้นห้วย
ยาง ตาบลวังยาง อาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
โครงการบารุงรักษาอ่างเก็บน้ากุดเรือ
คา ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม

300,000.00 โครงการบารุงรักษาฝายน้าล้น สานักพัฒนา
ห้วยบังกอ
แหล่งน้ากรม
ทรัพยากรน้า
300,000.00 โครงการบารุงรักษาฝายน้าล้น สานักพัฒนา
ห้วยยาง
แหล่งน้ากรม
ทรัพยากรน้า
300,000.00 โครงการบารุงรักษาอ่างเก็บน้า สานักพัฒนา
กุดเรือคา
แหล่งน้ากรม
ทรัพยากรน้า

09006

12

โครงการตรวจสถานภาพบ่อน้า
บาดาลระดับตื้นและระบบประปา
บาดาล

866,500.00 โครงการตรวจสถานภาพบ่อ
น้าบาดาลระดับตื้นและระบบ
ประปาบาดาล

09007

13

โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อความ
มั่นคงระดับชุมชน

10

11

สานักทรัพยากร
น้าบาดาลเขต 10
กรมทรัพยากรน้า
บาดาล
4,761,000.00 โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อ สานักทรัพยากร
ความมั่นคงระดับชุมชน
น้าบาดาลเขต 10
กรมทรัพยากรน้า
บาดาล
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09006

09006

09007

ลาดับ
ความสาคัญ
14

ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่
รวมวงเงิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วงเงิน (บาท)
กิจกรรมโดยย่อ
(หน่วย
ดาเนินงานตาม
ภารกิจ)
129,105,200.00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สานักทรัพยากร
ระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อ น้าบาดาลเขต 10
การเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์ กรมทรัพยากรน้า
เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ บาดาล

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
09007

286,904,200.00

1

1

1

เกษตร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรรุน่ ใหม่ (Young
smart farmer) ด้านอุตสาหกรรม
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
19

13,000,000 จัดตั้งศูนย์วิจัย พัฒนา
กระบวนการผลิตแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
เกษตรกรรุน่ ใหม่ (รวมถึง
อาหารเสริม เครือ่ งปรุงแต่ง
ทางอาหาร) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

คณะเกษตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
นครพนม

23014

500,000.00 ต่อยอดกิจกรรมของโครงการ สานักงานจัดหา
ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้ งานจังหวัด
วิกฤติ COVID -19 โดยส่งเสริม นครพนม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟาง
สร้างบรรจุภัณฑ์โลโก้ผลิตภัณฑ์
ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
โดยการอบแห้งและส่งเสริม
การสร้างงานสร้างอาชีพ

17003

รวมวงเงิน
1
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการพัฒนาต่อยอดมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์

13,000,000.00

รวมวงเงิน

500,000.00

1

1

อื่นๆ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
โลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

21,132,500.00 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
สานักงานพัฒนา
ด้านโลจิสติกส์ ใน 21 หลักสูตร ฝีมือแรงงาน
โดยใช้หลักสูตรของสมาคมโล นครพนม
จิสติกส์แห่งประเทศไทย
จานวน 20 รุน่ ๆ ละ 20 คน
รวม 400 คน
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์
ครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบใน
หลักสูตร การฝึกอบรม จานวน
1 ชุด
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17004

ลาดับ
ความสาคัญ

ชื่อโครงการ

2

โครงการจ้างงานเร่งด่วน เพื่อ
ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

3

โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัด
นครพนม

4

โครงการจ้างงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยใน
การเก็บรวบรวมเมล็ดไม้ปุาที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจ

5

โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากปุา
ชุมชน
โครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม
แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
โครงการพัฒนาพื้นที่ปุาไม้ และแหล่ง
นันทนาการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพระดับชุมชน เพื่อพัฒนา
ความสามารถและการเรียนรูใ้ นการ
สร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์

6

7

8

9

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
วงเงิน (บาท)
กิจกรรมโดยย่อ
(หน่วย
ดาเนินงานตาม
ภารกิจ)
540,000.00 จ้างประชาชนทางานด้าน
สานักงานแรงงาน
การเกษตร ในบริเวณพื้นที่ของ จังหวัดนครพนม
ฟาร์มตัวอย่างฯ หนองปลาค้อ
เฒ่า โดยมีผู้จัดการฟาร์มเป็นผู้
กาหนดจ่ายค่าตอบแทนการ
ทางาน วันละ 300 บาท
จานวน 60 วัน โดยกาหนด
จ่ายเงินทุก ๆ 10 วัน ด้วยการ
โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
17002

6,058,700.00 1. จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
สานักงาน
แพทย์แผนไทย 372 ชั่งโมง 50 สาธารณสุข
คน
จังหวัดนครพนม
2. จัดอบรมนวดเพื่อสุขภาพ
150 ชั่วโมง 50 คน
3. จัดอบรมหลักสูตรผู้สั่งการ
รักษาทางการแพทย์แผนไทย
สาหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. (60
ชม.) 20 คน

21000

270,000.00 จ้างงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยใน
การเก็บรวบรวมเมล็ดไม้ปุาที่มี
ค่าทางเศรษฐกิจ จานวน 10
คน ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อ
เก็บรวบรวมเมล็ดไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 30,000
เมล็ด มอบให้ชุมชนผลิตกล้าไม้
จาหน่ายสร้างรายได้ และเป็น
แหล่งแม่ไม้ของชุมชน

สวนรุกขชาติวัง
ปอพาน จังหวัด
นครพนม
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุพ์ ืช

09009

15,840,000.00

กรมปุาไม้

09012

1,125,000.00

กรมปุาไม้

09012

1,499,200.00

กรมปุาไม้

09012

6,094,000.00

กรมปุาไม้

09012

1,926,531.00

สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ

09013
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ลาดับ
ความสาคัญ

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดาเนินงานตาม
ภารกิจ)
สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ
สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุพ์ ืช

หน่วยรับ
งบประมาณ
(ใส่รหัสตาม
ทะเบียน
หน่วยงาน)
09013

11,361,000.00

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุพ์ ืช

09009

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุพ์ ืช
กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุพ์ ืช
สานัก
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

09009

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

10

โครงการชุมชนไม้มีค่า-ปุาครอบครัว
(เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์)

2,866,667.00

11

โครงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่บ้านพักสุขภาวะ เพื่อฟื้นฟูดูแลผู้ปุวย
พักฟื้น หลังโควิต
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหมู่บ้าน
พิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม กู้วิกฤต
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวภายหลังจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019

1,000,000.00

12

13

150,000.00

09013

09009

14

โครงการเฝูาระวังสร้างแนวกันไฟ
สร้างรายได้ชุมชน

2,430,000.00

15

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน

1,924,000.00

16

โครงการจ้างเหมาบริการจัดทาแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตาบล

21,384,000.00

17

โครงการบัณฑิตแรงงานประจาอาเภอ

2,880,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัดนครพนม

17002

18

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

6,180,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัดนครพนม

17002

...

รวมวงเงิน

104,661,598.00

รวมจานวนโครงการทั้งหมด 42 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,454,966,898.00
หมายเหตุ 1 ด้าน/ประเภทโครงการ (จัดลาดับความสาคัญ)
เกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน
แหล่งน้าชุมชน
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
อื่นๆ
2
หมายเหตุ จัดลาดับความสาคัญโครงการในแต่ละด้าน/ประเภท
หมายเหตุ 3 การพิมพ์ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ต่อเนื่องภายใน 1 แถว/row เท่านั้น
4
หมายเหตุ การพิมพ์เอกสารส่ง เลือกเฉพาะ( set print area) column A-C แต่การส่งไฟล์ จะต้องมีข้อมูลครอบคลุม Column A-H
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09009

09002

เอกสารแนบ 3
สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
ความสาคัญ

1

ชื่อโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานชุมชน1
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

1,826,549,620.00 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงและ
ฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตการเกษตรใน
พื้นที่การเกษตรและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 817
โครงการ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ต่อ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตามภารกิจ)

หน่วยรับ
งบประมาณ

1. องค์การบริหารส่วนตาบลนาทม
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองซน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเตย
4. เทศบาลตาบลนาหว้า
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสียว
6. องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพัฒนา
7. องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อ.นาหว้า
8. เทศบาลตาบลบ้านแพง
9. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง อ.บ้าน
แพง
10.องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อ.บ้านแพง
11.องค์การบริหารส่วนตาบลนาเข
12.องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
13.องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ลอ้ ม
14. เทศบาลตาบลสามผง
15. เทศบาลตาบลตาบลศรีสงคราม
16. เทศบาลตาบลบ้านข่า

15008

17. เทศบาลตาบลนาคา
18. องค์การบริหารส่วตาบลนาเดื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเอื้อง
20. เทศบาลตาบลธาตุพนมใต้
21. เทศบาลตาบลฝั่งแดง
22.เทศบาลตาบลน้าก่า
23.เทศบาลตาบลนาหนาด
24.เทศบาลตาบลธาตุพนม
25.อบต.นาถ่อน
26.อบต.พระกลางทุ่ง
27.อบต.โพนแพง
28.อบต.กุดฉิม
29..ดอนนางหงส์
30.อบต.อุ่มเหม้า
31.องค์การบริหารส่วนตาบลพุ่มแก
32.องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก
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ณ วันที่ 6/8/2020

ลาดับ
ความสาคัญ

ชื่อโครงการ

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตามภารกิจ)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ต่อ)

33.องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง
34.องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
35.องค์การบริหารส่วนตาบลคาพี้
36.องค์การบริหารส่วนตาบลสีชมพู
37.เทศบาลตาบลพระซอง
38.เทศบาลตาบลนาแก
39.องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่
40.องค์การบริหารส่วนตาบลนาเลียง
41.องค์การบริหารส่วนตาบลก้านเหลือง
42.องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
43.องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
44. อบต.หนองย่างชิ้น
45. อบต.โพนทอง อ.เรณูนคร
46. อบต.เรณู
47. อบต.ท่าลาด
48. อบต.นาขาม

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ต่อ)

49.เทศบาลตาบลเวินพระบาท
50.อบต.รามราช
51.อบต.ท่าจาปา
52.อบต.หนองเทา
53.อบต.พนอม
54.อบต.ไชยบุรี
55.อบต.โนนตาล
56.อบต.พะทาย
57.เทศบาลตาบลท่าอุเทน
58. เทศบาลตาบลปลาปาก
59. องค์การบริหารส่วนตาบลปลาปาก
60. องค์การบริหารส่วนตาบลนามะเขือ
61. องค์การบริหารส่วตาบลหนองเทาใหญ่
62. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮี
63. องค์การบริหารส่วนตาบลกุตาไก้
64. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
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หน่วยรับ
งบประมาณ

ณ วันที่ 6/8/2020

ลาดับ
ความสาคัญ

ชื่อโครงการ

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (ต่อ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตามภารกิจ)

หน่วยรับ
งบประมาณ

65. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง
66. องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย
67. เทศบาลเมืองนครพนม
68. องค์การบริหารส่วตาบลคาเตย
69. องค์การบริหารส่วตาบลนาราชควาย
70. องค์การบริหารส่วตาบลบ้านผึ้ง
71. องค์การบริหารส่วตาบลท่าค้อ.
72. องค์การบริหารส่วตาบลดงขวาง
73. องค์การบริหารส่วตาบลอาจสามารถ
74. องค์การบริหารส่วตาบลกุรุคุ
75.องค์การบริหารส่วนตาบขามเฒ่า
76. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

2

รวมวงเงิน
แหล่งน้าชุมชน1
โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง เพื่อ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

1,826,549,620.00
349,246,369.00 สร้างท่อลอดเหลี่ยม ฝายน้าล้น ขุดลอก
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
สถานีสบู น้าด้วยไฟฟูา ขุดเจาะบ่อบาดาล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 227 โครงการ

1. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเตย
2. เทศบาลตาบลนาหว้า
3. เทศบาลตาบลท่าเรือ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสียว
5. องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพัฒนา
6. องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อ.นาหว้า
7. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
8. องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ลอ้ ม
9. เทศบาลตาบลสามผง
10.เทศบาลตาบลนาคา
11.เทศบาลตาบลนาหนาด
12.องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มเหม้า

โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง เพื่อ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร (ต่อ)

13.องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก
14.องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
15.องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง
16.องค์การบริหารส่วนตาบลสีชมพู
17.เทศบาลตาบลพระซอง
18.องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่
19.องค์การบริหารส่วนตาบลนาเลียง
20.องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
21.องค์การบริหารส่วนตาบลยอดชาด
22. อบต.โพนทอง อ.เรณูนคร
23. อบต.นาขาม
24. อบต.โนนตาล
25. เทศบาลตาบลท่าอุเทน
26. เทศบาลตาบลปลาปาก
27.องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮี
28.องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย

โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง เพื่อ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร (ต่อ)

29. องค์การบริหารส่วตาบลบ้านผึ้ง
30. องค์การบริหารส่วตาบลท่าค้อ
31. องค์การบริหารส่วตาบลดงขวาง.
32. องค์การบริหารส่วตาบลกุรุคุ
33. องค์การบริหารส่วตาบลขามเฒ่า…

รวมวงเงิน

15008

349,246,369.00
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ลาดับ
ความสาคัญ

3

4

5

6

7

ชื่อโครงการ

เกษตร1
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รวมวงเงิน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

รวมวงเงิน
ท่องเที่ยวชุมชน1
โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวชุมชน

รวมวงเงิน
เศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง

รวมวงเงิน
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
โครงการ "1 ไร่ ได้ 1 แสน" ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมวงเงิน
รวมจานวนโครงการทั้งหมด 7
โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

12,343,150.00 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการ
ตลาดสินค้าเกษตร จานวน 6 โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตามภารกิจ)

1. องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ลอ้ ม
2. เทศบาลตาบลนาคา
3. องค์การบริหารส่วนตาบลคาพี้

หน่วยรับ
งบประมาณ

15008

12,343,150.00
999,200.00 พัฒนาและยกระดับบริการการท่องเที่ยว 1. เทศบาลตาบลสามผง
ชุมชน และผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้มมี าตรฐาน 2. องค์การบริหารส่วนตาบลคาพี้
จานวน 3 โครงการ
999,200.00
362,768,900.00 ปรับปรุงภูมทิ ัศน์แหล่งท่องเที่ยงชุมชน ที่ 1. องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ลอ้ ม
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 2. เทศบาลตาบลศรีสงคราม
ส่วนท้องถิ่น จานวน 26 โครงการ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก
4. องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน
5. องค์การบริหารส่วนตาบลสีชมพู
6. อบต.โคกหินแฮ่
7. เทศบาลตาบลเวินพระบาท
8. เทศบาลตาบลท่าอุเทน
9. เทศบาลเมืองนครพนม.
10. องค์การบริหารส่วตาบลบ้านผึ้ง
11. องค์การบริหารส่วตาบลท่าค้อ
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

15008

15008

362,768,900.00
145,600,000.00 ติดตั้งชุดไฟฟูาส่องสว่างตามถนนสัญจร
พื้นที่ชมุ ชนและจุดเสี่ยง จานวน 2,080
จุด
145,600,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

15008

12,000,000.00 โครงการ 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เป็นการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจในพื้นที่จงั หวัดนครพนม

15008

12,000,000.00
2,709,507,239.00

หมายเหตุ 1 ด้าน/ประเภทโครงการ (จัดลาดับความสาคัญ )
เกษตร
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ท่องเที่ยวชุมชน
แหล่งน้าชุมชน
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
อื่นๆ
2 จัดลาดับความสาคัญโครงการในแต่ละด้าน/ประเภท
หมายเหตุ
หมายเหตุ 3 การพิมพ์ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ตอ่ เนื่องภายใน 1 แถว/row เท่านั้น
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